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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

عِ ): قال   (.َباُب َصََلِة التََّطوُّ

 ها، ثم  ف سُيورد بعض  املصنِّ  ع؛ ألن  طو  أحكام صالة الت   ل  م  بذكر ُمج ف بدأ املصنِّ  

ع طو  الت   ن  فإ ؛ة الباقي؛ وذلك ملناسبة  يعود لتتم   ُيورد بعد ذلك أحكام صالة اجلمعة واجلامعة، ثم  

ج بالس   ق  من الص   ُبُ نن ي  ا ، أو م   صالته فبب  بسبود سهو  املرء إذا فاته يشٌء يف فإن   ؛الةما ختر 

وِّ ق  نجا أن يكون مُ ه إم  هو، فإن  ُع فيه سبود الس  ُيشج   ُع له أن ُيشج   ه حينئذ  له، فإن   اتً ًصا لألجر، وُمف 

 ع.طو  ق بصالة الت  ر  خ  قص وهذا الت  هذا الن   م  يتمِّ 

ِعَشاِء ُيْفَعُل َبنْيَ الْ ، ُثمَّ ِوْترٌ  ،َتَراِويٌِح  ُثمَّ  ،ُثمَّ اْستِْسَقاءٌ  ،)آَكُدَها ُكُسوٌف  قال 

 (.َفْجرِ َوالْ 

 :بدأ بالكسوف فقالودة، نن املتأكِّ ف هنا عىل سبيل اإلمجال، بعًضا من الس  ذكر املصنِّ 

عن الكسوف ف م املصنِّ ومل يتكل   ،(ُثمَّ ِوْترٌ  ،ُثمَّ َتَراِويٌِح  ،ُثمَّ اْستِْسَقاءٌ  ،آَكُدَها ُكُسوٌف )

 .ةام أوردمها هنا لبيان األفضلي  بعد ذلك، وإن   يج  اب  هلام ب   دُ ر  فج يُ ه س  ألن   ؛واالستسقاء

إذا ُوِجَد -لواتيف الصَّ  دنقص- همن غري الفعل يكون أفضَل  أنَّ  :والقاعدة عند العلامء

 :أمرين فيه أحُد 

ل:[ ع  مجاعًة فهو أفضُل  فكل   ]األمر األو  ُع مجاعةً  ام   ما ُُش  ىل  فُ وإن   ،ال ُيشج   ؛ىاد  ر  ام ُيص 

ىل  الص   ألن    .من غري  ما شاهبها يف هذ  اهليئة يكون أفضل   عىل أن   فدل   ؛مجاعةً  الة الفريضة ُتص 

 قاعدة
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 .من غري  ه يكون أفضل  ومل يرتكه فإن    بي  ما حافظ عليه الن   أن   :ايناألمر الث  

 .تي بعد واتب ال  نن الر  من الس   فيكون أفضل   قط    بي  والوتر ما تركه الن  

ل تج ام ُفضِّ إن   ،اوي والرت   ،واالستسقاء ،الث، وهي الكسوفوىل الث  لوات األُ فالص   اإذً 

ُع مجاعًة، ثم  ألّن   ننها من الس  غري   ُع فُ لوات ال  يليها الص   ا ُتشج  هذ   تج ب  تِّ رُ  ى، ثم  اد  ر  تي ُتشج 

 ،الةاس بالص  بل قد أمر الن  ،  بي  مل يرتكه الن   الكسوف   عىل ما سبق؛ فإن   الثة بناءً الث  األمور 

 مس والقمر.من الش   يج  الة عند رؤية اآليت  وأن يفزعوا إىل الص  

 .االستسقاء له ثالث صور   معنا أن   ه سيمر  ، فإن  وله بديٌل  بي  واالستسقاء فعله الن   

 و  هج زُ  ك  رج تركه، ال ت   ثم   بي  فعله الن   وي اوالرت   
ُ م   م  د  ع  د  ؛ وإن  وعي  شج أن  ام تركه خشية  ة 

ض  عىل أم   ر   .هوسيأيت تفصيله يف حملِّ ، د  ة حمم  ُيفج

 يها املرء وحد  عىل اإلطالق، فأفضُل تي يصلِّ نن ال  وهو أفضل الس   «ُثمَّ ِوْترٌ » :قال ثم  

الوتر ال يف  صالة   بي  رء عىل اإلطالق هي صالة الوتر؛ ولذلك ما ترك الن ا امليه  لِّ ص  يُ  صالة  

  تر رجُل و  عىل الج  ظُ اف  ذي ال ُي  ال   إن   :، وما زال أهل العلم يقولونوال يف سفر   حض  
 
 .سوء

، وليست صالة الوتر واجبةٌ  كان يرى أن  -امنعالن   كأيب حنيفة  -وبعض أهل العلم 

 ،فاٌت ، وهلم يف ذلك مؤل  الوتر واجٌب  بي الفرض والواجب، فريى أن   ُق رِّ ف  يُ ه فرًضا؛ ألن  

 . مجهور العلامء يف هذ  املسألةبي أصحابه وبي ونقاٌش 

 نفراد. عّل االّلَّ َص تي تُ نن الَّ بل هو أفضل السُّ  ،ننصَلة الوتر من آكد السُّ  فاملقصود أنَّ  اإذ  

 ام هو ركعةٌ الوتر إن   أن   كثرًيا من اإلخوان يظن   أن   :هان  أبيِّ  ، أريد أنةٌ مهمِّ  عندنا هنا مسألةٌ 

جاء فضله، ال ذي  الوتر   ، ولكن  الوتر قد يكون ركعةً  ؛ فإن  غة صحيٌ  ، وهذا من حيث الل  واحدةٌ 

، فقد يكون الوتر وقد يكون أكثر   ،م العلامء عنه، قد يكون ركعةً وتكل  ،  بي  وحافظ عليه الن  
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، وقد يكون مخًسا، وقد يكون سبًعا، وقد ، قد يكون ثالًثا بسالمي أو بسالم  من ركعة   أكثر  

 .اس  ، كام جاء يف بعض طرق حديث ابن عب  ة  عشج  ، وقد يكون ثالث  ة  يكون إحدى عشج 

، وقد يكون أكثر   ،كعة األخرية فقط، بل الوتر قد يكون ركعةً الوتر ليس هو الر   اإذً 

 بحسب عادة املرء.

، «يلقيام الل  »وبي  «الوتر»هناك فرًقا بي  أن   :ق بينهاتي أريد أن تفرِّ ة ال  واملسألة املهمِّ 

 «الوتر»ام دخل عليه االستشكال يف هذا الباب؛ بسبب عدم تفريقه بي كثرٌي من اإلخوان إن  

 .«يلقيام الل  »وبي 

ىل  من بعد صالة املغرب إ كل   :«يلقيام الل  » ى كل   ،ىل طلوع الفبرما ُيص  م  قيام » :هذا ُيس 

 .«ليل  

ج  «الوتر»ا وأم   أو نحو  ،أو مخًسا ،أو ثالًثا ،ا أن تكون ركعةً ه، إم  املرء به صالت   مُ ت  فهو ما ي 

 .ذلك

  ا وترُ ، أحدمهقيام ليل   ة  عشج  الث  الث   ، وكالركعةً  ة  عشج   ثالث  رجالن كالمها يصّلِّ  اإذً 

ىكعات، وكل  ، نفس عدد الر  ركعةً    إحدى عشة  وترُ  آلخر، واواحدةٌ  ركعةٌ  م  قيام » :ها ُتس 

 عىل ركعة  واحدة  ال يافظ إال   يوم   ، كل  ذي وتر  ركعةٌ ل ال  األو   ، لكن  ة  الث عشج الث   ، كل  «ليل  

 .ي ال يرتكهذ  ال  فهي وترُ 

كعتان ذي ال يرتكه، والر  ذا وتر  ال  ، هركعةً  ة  ه يافظ عىل إحدى عشج اين فإن  ا الث  وأم  

 .«يلقيام الل  »يف  ان هذ  داخلةٌ ي  ر  خج األُ 

عند مجيع الفقهاء،  ا، وهو مستقر  جد   هذا مهم   «الوتر»وبي  «يلقيام الل  »فريق بي الت  

 .رمحهم اهلل تعاىل-عند مجيع أهل العلم  ، بل هو مستقر  ا بمذهب  دون آخر  ليس خاص  
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 ق بينهام؟ما الفر

  :ة  الفرق من جهات عدَّ 

 .فيبدأ وقته بعد صَلة العشاء «لوترا»ا يبدأ وقته من بعد صَلة املغرب، وأمَّ  «يلقيام اللَّ » -

قيام »، بينام ة ركعةً عىل إحدى عشج  اد  ز   يُ أال   ب  ح  ت  سج يُ  «الوتر» من الفروق أيًضا، أن   -

 . ما شئت  ى، فتصّلِّ يل مثنى مثن، صالة الل  ما شئت   لِّ ص   «يلالل  

وافل املطلقة ه من الن  فإن   «يلقيام الل  »ا فر، وأم   يف اضحض والس  ىل  ص  تُ  «الوتر»صالة  -

 .اه  ك  ر  فر ت  ها يف الس  عىل املرء فعلُ  تي إذا شق  ال  

َض  ملن أصب   «الوتر» - ه يقضيه بعد طلوع ا أن  ه فيقضيه، إم  ب  ومل يصلِّ الص  ]عليه[ ُيقج

م عن قضاء وسنتكل  - مسه يقضيه بعد صالة الفبر وطلوع الش  ر، أو أن  الفب

َض   «يلقيام الل  »بينام -بعد قليل   «الوتر»  .ال ُيقج

ة عىل حسب القو   «يلقيام الل  »يف الغالب يكون املرء حمافًظا عليه مالزًما، بينام  «الوتر» -

 .عف وهكذاشاط والض  والن  

، امطلق   اوخصوص   ابينهام عموم   وأنَّ  ،«يلقيام اللَّ »وبني  «لوترا»ق بني جيب أن نفرِّ  اإذ  

 .«اوتر  » «ليل   قيامِ » وليس كلُّ  ،«ليل   قيامُ » «وتر  » فكلُّ 

اُل أيًضا يف   «الوتر»يشء و «اوي الرت  »، «وتًرا»ليست  «اوي الرت  »، «اوي الرت  »ومثله ُيق 

 ف.، سيأيت هذا يف كالم املصنِّ «يلقيام الل  »و من ، هقيام ليل   «اوي الرت  » ، لكن  يشٌء خمتلٌف 

 .بني العشاء والفجر «الوتر»ت صَلة وق أي أنَّ (، ُيْفَعُل َبنْيَ الِعَشاِء َوالَفْجر)ُثمَّ ِوْتٌر  :قال

 :من األحاديث، منها ليل عىل ذلك عددٌ الد  
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 هِ اغِ رَ فَ  َد عْ  بَ ّلِّ َص يُ  انَ كَ  يَّ بِ النَّ  أنَّ » :حيحي من حديث عائشة ما ثبت يف الص  

 .«ة  عَ كْ رَ  ةَ ْشَ ى عَ َد ْح إِ  رِ ْج فَ  الْ َل إِ  اءِ َش عِ الْ  ةِ ََل َص  نْ مِ 

 .ام يكون بعد صالة العشاءإن   «الوتر» عىل أن   هذا نص  و

مذيِّ وعند  ،«املسند»ويف  ،وابن ماج ،الرتِّ   حذيفة   بن   وغريهم من حديث خارجة   هج

 مْ كُ لَ   اهللُ هُ لَ عَ َج  رُ تْ وِ الْ  ؛مِ عَ النَّ  رِ ُحْ  نْ مِ  مْ كُ  لَ رْيٌ َخ  يَ ة  هِ ََل َص بِ  مْ كُ َد مَ أَ  اهللَ نَّ إِ »: قال بي  الن   أن  

 .«رُ ْج فَ الْ  عَ لُ طْ يَ  نْ  أَ َل إِ  اءِ َش عِ الْ  ةِ ََل َص  نْيَ بَ فِياَم 

 .ليله بني العشاء والفجر، هذا من حيث الدَّ ، وأنَّ «الوتر»عّل وقت صَلة  هذان احلديثان نص  

 :عندنا مسائل   ا من حيث الفقه، فإن  أم  

 متعلِّقٌة بابتداء الوتر. :: نقولىلاملسألة األُو

 متعلِّقٌة بانتهائه. :نقول واملسألة الث انية:

 .بعد العشاء، بني العشاء والفجر فنبدأ بابتداء الوتر، ذكر املصنِّف هنا أنَّ ابتداءه يكون من

ع تج صالة العشاء مع  صالة العشاء، وبناءً  أيج املراد هبا  (،اءَش عِ الْ ) :وقوله
عليه فإن ه لو مُج 

ىل  يف هذا الوقت املغرب يف وقت األُُوىل فإن    .الوتر ُيص 

تج صالة العشاء إىل آخر وقتها املختار ثلث الل   ر  ىل  ومفهومه لو ُأخِّ يل فإن  كل  وتر  ُيص 

ى م  ُ  صاحب  ، وال ُيج «وتًرا» :قبل صالة العشاء ال ُيس  ُ من الن فل املطلق، وهكذاه، ُيعج ز   .ت ب 

، وبناًء عىل  داؤ  يكون بعد صالة العشاء، سواءً إذًا ابت كان هناك مجع تقديم  أو تأخري 

 ذلك فال يص   قبله.

أي بعد صالة العشاء إىل الفبر، ومل يعلوا  ،العشاء عدب :الفقهاء قالوا أن   [:ينالث ا ]األمر

اتبة، ولذلك قال الفقهانج يكون بعد الس  العبة بأ صالة  ن  إ: وهذا نص  عليه منصورٌ - ءن ة الر 

اتبة جائزٌ الوتر قبل الس   ىللك ؛ن ة الر   .؛ ألن ه جاء يف وقتهليس مكروًها ،ن ه خالف األ وج

ًة ذوات األسباب مثل ّلِّ بعد الوتر، وخاص   .للعشاءاتبة ن ة الر  الس   :ويوز أن  املرء ُيص 
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اتبة جائزٌ إن  تقديم الوتر عىل الس   :ولذلك قالوا ىلل ؛ن ة الر  ق ، هذا ما يتعل  كن ه خالف األ وج

 بابتداء الوقت.

 ف هنا نص  عىل أن  انتهاء الوقت هو الفبر،متعلِّقٌة بانتهاء الوقت، واملؤلِّ  لة الث انية:أاملس

ادق ال   واملراد بالفبر عىل املشهور، هو طلوع ذي يكون وقًتا لدخول الفبر، أي الفبر الص 

إن  املراد بالفبر أي : وسنعرف فائدهتا بعد قليل  -يقول  ألن  من الفقهاء من ؛صالة الفبر

ل. ف ُق، لكن  املعتمد األ و   صالة الفبر، وهي روايٌة اختارها امُلو 

إن ه إذا طلع الفبر ومل  :الفبر؟ نقول ام هو بطلوعذي ينبني عىل أن  انتهاء وقته إن  ما ال  

عىل سبيل القضاء، ومن ال ذي يقيض الوتر؟ ال ذي  ر، فإن ه ال يصلِّيه بعد ، إال  يصلِّ املرء الوت

بعد خروج  شخٌص دائاًم ال يصّلِّ وتر  إال  كعات، كعة أو هلذ  الر  الة هلذ  الر  اعتاد عىل الص  

فإن ه يقضيها إذا  نة  معي   ًء، القضاء هو املعتاد ال ذي اعتاد عىل صالة  إن  هذا ليس قضا :وقته، نقول

 تركها بسبب غلبة عينه أو نحو ذلك.

يجت ه بعد أذان الفبر وقبل صالة  :متى يكون قضاء الوتر؟ نقول قضاء الوتر؛ إنج ق ض 

لِّيها مخًسا، الة عليه، إنج كانت مخال ذي اعتدت عىل الص   ك  ر  تج الفبر، فيبوز لك قضاء و   ًسا ُتص 

لِّيها سبًعا ُع لك أنج تقيض   ،سبًعا ُتص  هيئته، يعني ال الوتر قبل صالة الفبر عىل  وهكذا، ُيشج 

 .تزيد ركعًة أخرى

 املروزي   د بن نص  كام حكا  عنهم حمم    من أصحاب الن بيِّ  وقد ثبت ذلك عن عشة  

ُع قضاء الوتر إال   الفبر فإن ه ، فإنج صىل  «يلقيام اللَّ »يف  مس؛ ألن  هذا  بعد طلوع الش  ال ُيشج 

َض  فيه الس   ،وقت ّني   واتب، وسنتكل  وال ُيقج  يف أوقات الن هي يف آخر الباب.-إن شاء اهلل-م نن الر 

أفضل أوقات الوتر هي أفضل أوقات قيام  ؛يف أفضل أوقات الوتر املسألة األخرية:

 :ن  يج بار  ُل باعتُض وهي ُتفج  ،يلالل  

 .باعتبار الوقت -
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 .وباعتبار اضحال -

ًدا أفضل م   د أنج يكون الوتر وقيام الل   نا مل يكفام كان هتب  ًدا، معنى هتب  يل بعد هتب 

، ولذلك كان داود  دة ، أي بعد نوم  ولو يسري  وينام  ،ويقوم ثلثه ،يلينام نصف الل   هبج

ًدا  .ه نومٌ تبعوأنج ي ،أي بعد نوم   ،نصفه، فيكون هتب 

 :ريل هو الوتأفضل قيام الل  و-يل فباعتبار اضحال أفضل قيام الل   اإذً 

 .والحًقا له نومٌ  ما كان سابًقا له نومٌ  -

 .يلثم  يليه ما كان يسبقه نوٌم، بأنج يكون يف آخر الل   -

 اِن َص وْ أَ » :ضحديث أيب هريرة   ؛وم، بحيث يكون نوٌم بعد ثم  يليه ما يكون قبل الن   -

 هذا باعتبار اضحال. اإذً  «امَ نَ أَ  نْ أَ  َل بْ قَ  رَ وتِ أُ  نْ أَ  :اهَ نْ مِ وَ  ث  ََل ثَ  بِ يِّل لِ َخ 

 ه.يف حملِّ -إن شاء اهلل-م عنه وسنتكل   ،لث األخريباعتبار الوقت الث  

ُه َرْكَعةٌ : )قال  َة َرْكَعة   ،َوَأَقلُّ َوإِْن َأْوَتَر بَِخْمس  ، َوُيوتُِر بَِواِحَدة  ، َوَأْكَثُرُه إِْحَدى َعْشَ

 (.آِخِرَهايِف َأْو َسْبع  ََلْ جَيْلِْس إاِلَّ 

ُه َرْكَعةٌ )قال:  كام -  ليل عىل ذلك أن  الن بي  أقل  الوتر ركعٌة واحدٌة، والد   أيج  (،َوَأَقلُّ

س  مْ َخ بِ  رَ وتِ ْن يُ أَ  اءَ َش  نْ مَ فَ  ،ق  َح  رُ تْ وِ الْ » :قال- من حديث أيب أيوب   ثبت عند أمحد  

 .«ْل عَ فْ يَ لْ ة  فَ عَ كْ رَ بِ  رَ وتِ ْن يُ أَ  اءَ َش  نْ مَ وَ  ،ْل عَ فْ يَ لْ ث  فَ ََل ثَ بِ  رَ وتِ ْن يُ أَ  اءَ َش  نْ مَ وَ  ،ْل عَ فْ يَ لْ فَ 

ذلك  فدل   «لِ يْ اللَّ  رِ آِخ  نَ مِ  ةٌ عَ كْ رَ  رُ تْ وِ الْ » :قال  حي  أن  الن بي  وقد ثبت أيًضا يف الص  

 ٌة.ئ  هي ُمجز  أن  أقل ه ركعٌة، ف عىل

كان يصّلِّ هذه اإلحدى عشة، تقول   وأكثر الكامل فيه؛ ألنَّ النَّبيَّ  أيْ  (َوَأْكَثُرهُ )قال: 

 نا ذلك عّل أنَّه أكملفدلَّ  ،«ر  فَ  َس  يِف اَل وَ  َض   َح  يِف ا اَل هَ يْ لَ عَ  يُد زِ يَ   يُّ بِ النَّ  نِ كُ يَ  مْ ـلَ وَ » :عائشة 

 .ما ُيَصّلَّ من الوتر
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ل ه يل ك؛ مع أن ه كان يصّلِّ الل  الزم اإلحدى عشة ركعةً   نا عىل أن  الن بي  وهذا يدل  

كعات، فدل  ى تتفط ر قدما ، كنايًة عن طول القيام، وكثرة الر  الة حت  الص   طيلأحياًنا، وكان ي

 أن ه يصّلِّ أكثر     فاملظنون بالن بيِّ ، وإال  ذي يكون إحدى عشة ركعةً ذلك عىل أن  الوتر هو ال  

 .وهو املبزوم وال شك   ،من ذلك

ّلَّ َص » :اس  حديث ابن عب   يفكام  ؛حي  أن ه صىل  ثالث عشة ركعةً بل قد ثبت يف الص  

 .«ة  عَ كْ رَ  مَّ ثُ  ،نْيِ تَ عَ كْ رَ  مَّ ثُ  ،نْيِ تَ عَ كْ رَ  مَّ ثُ  ،نْيِ تَ عَ كْ رَ  مَّ ثُ  ،نْيِ تَ عَ كْ رَ  مَّ ثُ  ،نْيِ تَ عَ كْ رَ  مَّ ثُ  ،نْيِ تَ عَ كْ رَ 

ليست يف مجيع الن سخ وإن ام يف بعضها كام يف  ،«نْيِ تَ عَ كْ رَ » :زاد ويف بعض نسخ البخاريِّ 

ام هو من وما زاد فإن   وتر  منها إحدى عشة  ، ركعةً  ة  عشج  عىل أن ه صىل  مخس   فدل   ،«اليونيني ة»

 .يل قيام الل  

ملا جاء يف عموم  ؛لوتر وأفضلها أنج يكون مثنى مثنىا ن ة يفأي أن  الس   (،ىنَ ثْ ى مَ نَ ثْ مَ ) :قال

 .«ىنَ ثْ ى مَ نَ ثْ مَ  لِ يْ اللَّ  ةُ ََل َص » :حيحييف الص   حديث ابن عمر  

، ثم  م بعد تشه  يسلِّ  ثم   ، ركعتييصّلِّ  أيج  (،ىنَ ثْ ى مَ نَ ثْ مَ ) :وقوله
 م.يسلِّ  ثم   ،ركعتي د 

، كام سبق معنايل يوز أن يكون أربًعا، لكن ه خالقيام الل   ىل  وأن ه مكروٌ  عىل  ،ف األ وج

أنج  ا الوتر فإن  هيئته هكذا، يكون مثنى مثنى، إال  املشهور، واألفضل أن يكون ثنتي ثنتي، أم  

 فتكون ثالًثا أو مخًسا أو سبًعا، كام سيذكر املصنِّف. (1)مع الوتر ج  م  دج تُ 

حي  ملا جاء يف الص   ؛ُيوت ُر بواحدة   ثم   ،يل مثنى مثنىأي يصّلِّ الل   (،َوُيوتُِر بَِواِحَدة  )قال 

 يُ وَ  ة  عَ كْ رَ  ةَ ْشَ ى عَ َد ْح  إِ ّلِّ َص يُ  انَ كَ »  أن  الن بي    من حديث عائشة  
أي  ،«ة  َد احِ وَ بِ  رُ وتِ

 يُ  ثم   ،ثنتي ثنتي
 بعد ذلك ركعًة واحدًة. رُ وت 

 طُ وَ  نَّ هِ نِ ْس ُح  نْ عَ  ْل َس  تَ ََل ا فَ ع  بَ رْ  أَ ّلِّ َص يُ  انَ كَ »  أنَّ النَّبيَّ   حديث عائشةَ  وما جاء من
 «نَّ هِ ـولِ

 معيَّ 
، وإنَّام أربٌع هبيئة  ا أربٌع بتسليم  واحد  يها النَّبيُّ فاملراد ليس أَّنَّ ، يصلِّ

 .معنيَّ   بطول    نة 

                                                 

 ل(، واهلل أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.هكذا يف املسموع، ولعلها: )مع قيام الل ي( 1)
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؛ جعل الفقها ىل  يوز أنج ُتص   :يقولون ءومع ذلك فإن  احتامل أنج يكون أربًعا بتسليم  واحد 

، لكن  عموم حديث ابن عمر  
ىل  ركعتي ركعتي. يدل   أربٌع بتسليمة  واحدة   عىل أن  األفضل أنج ُتص 

د األخرييعني يلس يف الت   (،َهاآِخرِ  يِف  ْبع  ََلْ جَيْلِْس إاِلَّ َوإِْن َأْوَتَر بَِخْمس  َأْو َس ) :قال  ؛شه 

 ام  ن  إ  و   ،«م  ََل َس بِ  ُل ِص فْ  يَ ع  اَل بْ َس  وْ أَ  ،س  مْ َخ بِ  رُ وتِ يُ  انَ كَ »  أن  الن بي   سلمة   ملا جاء من حديث أمِّ 

ج   ي 
 و   ةٌ س  لج ج   هُ ل   ونُ كُ ت  ف   ،اه  ر   آخ  ًة يف  د  اح  ًة و  ر  م   ُس ل 

 .ةٌ د  اح 

،  ،أيًضا لو أوتر بثالث   ومثله ، هي نفس اضحكم لو أوتر بثالث  مل يذكر املصنِّف بثالث 

ي   هفإن  األفضل يف حقِّ  ، وأم  ها بتشه  أنج يصلِّ
د  د  واحد  ا مكروهةٌ  ن  يج ا بتشه  وسنشري هلا يف  ،فإّن 

 كالم املصنِّف.

 

ُد  :قال  ُم، ُثمَّ ُيَصّلِّ التَّاِسَعَة، َوَيَتَشهَّ ُد َواَل ُيَسلِّ لُِس َعِقَب الثَّاِمنَِة، َوَيَتَشهَّ )َوبِتِْسع  جَيْ

ُم، َوَأْدَنى الَكاَم  ، َيْقَرُأ يِف األُوَل: َوُيَسلِّ ، بَِسََلَمنْيِ ، َويِف الثَّانَِيِة: «َسبِّْح »ِل َثََلُث َرَكَعات 

ْخََلَص »، َويِف الثَّالَِثِة: «الَكافُِرونَ » ُكوِع، َوَيُقوُل: «اإْلِ الَّلُهمَّ اْهِدِن فِيَمن »، َوَيْقنُُت فِيَها َبْعَد الرُّ

ا مَ  ي َشَّ نِ قِ ، وَ يَت طِ عْ  أَ ياَم  فِ ِل  كْ ارِ بَ ، وَ َت يْ لَّ وَ تَ  نْ يمَ ي فِ نِ لَّ وَ تَ وَ ، يَت افِ عَ  نْ يمَ ي فِ نِ افِ عَ ، وَ َهَدْيْت 

ا نَ بَّ رَ  َت كْ ارَ بَ ، تَ َت يْ ادَ عَ  نْ مَ  زُّ عِ  يَ اَل ، وَ َت يْ الَ وَ  نْ مَ  لُّ ذِ  يَ اَل  هُ نَّ ، إِ َك يْ لَ  عَ َض قْ يُ ال  وَ ِض قْ تَ  َك نَّ ، إِ َت يْ َض قَ 

 يصْح  أُ ، اَل َك نْ مِ  َك بِ ، وَ َك تِ وبَ قُ عُ  نْ مِ  كَ وِ فْ عَ بِ ، وَ َك طِ َخ َس  نْ مِ  اكَ َض رِ بِ  وذُ عُ أَ  نِّ إِ  مَّ هُ ، اللَّ َت يْ الَ عَ تَ وَ 

َ َّل عَ  لِّ َص  مَّ هُ ، اللَّ َك ِس فْ  نَ َّل عَ  َت يْ نَ ثْ  أَ اَم كَ  َت نْ ، أَ َك يْ لَ عَ  اء  نَ ثَ  ُُ  مَّ  
َ   آلِ َّل عَ وَ  ،د   مَّ ُُ

 .(«د 

ُد )َوبِتِْسع  جَيْلُِس َعِقَب الثَّامِ قال:  ُم، ُثمَّ ُيَصّلِّ التَّاِسَعَة، َوَيَتَشهَّ ُد َواَل ُيَسلِّ نَِة، َوَيَتَشهَّ

حي ، من حديث ]يعني[  ،(َوُيَسلِّمُ  ًدا، فيبوز له ذلك، كام يف الص  ج وإنج أراد أنج يصّلِّ  تسًعا َس 

، ُثم  يلس بعد ذلك، ُثم  يقعائشة   وم يأيت لكن يصّلِّ ثامنًيا متواليًة من غري جلوس 

، ُثم  يلس مر  
تي، وسل م سالًما واحًدا، وهذا يف ًة أخرى للت  بواحدة  د، فيكون جلس مر  شه 
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: «مسلم  »  اَل جَيْلُِس إاِلَّ يِف الثَّاِمنَةِ  َأنَّ النَّبِيَّ »، من حديث عائشة 
، «َكاَن ُيَصّلِّ تِْسَع َرَكَعات 

ال  ُيس   ُض و  نجه  ك  ي 
ل  د  ذ  عج .ُثم  ب  ل ك  د  ذ  عج ة  ب  ع 

ّلِّ الت اس   لُِّم، ف ُيص 

؛ ألن  بعض أهل العلم، كر   أيج  )َوَأْدَنى الَكاَمِل(قال:  يف الوتر، أن يكون ثالث ركعات 

ي  أن  املرء ُيوت ُر بركعة  واحدة ، فال ر  ، فتكون ثالًثا، فمن باب مراعاة يج  بد  أن يشفع معها ثنتي ُأخج

مل يكرهوا الواحدة، وإن ام قالوا: األفضل وأدنى الكامل أن تكون  خالف بعض أهل العلم،

 ثالًثا.

( ) َوَأْن َتُكونَ قال:  األفضل، أن تكون بسالمي، ملا ثبت من حديث ابن  هو هذابَِسََلَمنْيِ

ارقطنيِّ أن ه قال:  عمر    .«م  ََل َس بِ  نْيِ تَ الثِّنْ وَ  ةِ َد احِ وَ الْ  نْيَ بَ  ْل ِص فْ ا»عند الد 

الم، تكل م  وكان  .ابن عمر  إذا فصل بينهام بالس 

ي ها َسًدا، بسال بعُثم  يليها يف األفضلي ة، أن يصلِّ ، كهيئة اخلمس والس   .م  واحد 

دين، كام ُ  عندهم كراهًة شديدًة، أن يعل فيها تشه  ر   .ذهب لذلك أبو حنيفة  الن عامن وُيكج

كصالة املغرب، وهذا عند فقهائنا مكروٌ ؛  (1)دصيغ الت شه  أبو حنيفة  يرى أن  األفضل 

، بل الث ابت عن ابن  ، هم ينقلون عن ابن عمر  ألن ه مل يص   حديٌث فيه مطلًقا، حت ى ابن عمر 

، أن ه أمر، قال:   .«ةِ يمَ لِ التَّْس وَ  نْيِ تَ يمَ لِ التَّْس  نْيَ بَ  ْل ِص افْ »عمر 

ي  عن ابن عمر  أن ه صىل  ثالًثا 
د  نعم ُرو  ، ال بتشه 

، وبسالم  واحد  د  واحد  ، ن  يج بتشه 

، مل ا وجد هذا األثر يف كتب  ولذلك فإن  بعًضا من العلامء، من أصحاب اإلمام أيب حنيفة 

، قال: مل أجد ن ةاضحنفي ة  ىل  من خالف ذلك،    مسنًدا، والوقوف عند الس  ل  من األثر، أ وج
وما ُنق 

ين العي  ، وابن أيب العزِّ وغريهم.«اهلداية»نيِّ يف ُشحه عىل وهذا كالم بدر الدِّ

                                                 

 هكذا يف املسموع، ولعل املراد: )أفضل صور الوتر(، واهلل أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.( 1)
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كعات الث الث األخرية، وهو أدنى الكامل، ملن أراد أن  )َيْقَرُأ يِف اأْلُوَل(قال:  أي من الر 

ودليلها ما جاء عند اإلمام أمحد     ژ ڻ ڻ ڻ ں ژ :أيج « سبِّ »يقتص عىل الكامل، يقرأ بـ

ِّ والرتِّ  ، من حديث ُأيب  ويف  ژ ڻ ڻ ڻ ں ژ ـب رُ وتِ يُ  انَ كَ  يَّ نَّ النَّبِ أَ » :بن كعب   مذيِّ

ا عند أحَد من حديث ابن  ،«اإلخَلص»، ويف الثَّالثة بـ«الكافرون»الثَّانية بـ   .عبَّاس  وله شاهٌد أيض 

عاء، ومن الز   )َوَيْقنُُت(قول املصنِّف:  ، القنوت أن يكون يف م  املراد بالقنوت هو الد   قيام 

 :لذلك القنوت له معنيانو

ل:[  .  ژ پ پ پ ژ :القيام كقول اهلل  ]األو 

عاء ال ذي يكون ح ى: واألمر الث اين: الد  م   .«قنوًتا»ال القيام، فُيس 

ُع يف الوتر، ولذلك قال املصنِّف:  كعة األخرية  أيج  )َوَيْقنُُت فِيِها(هذا القنوت ُيشج  يف الر 

 .من الوتر

، فظاهر كالم املصنِّف  أيج  نُُت()َوَيقْ وقوله:  ب  ت ح  ُع وُيسج وهو املعت مد عند –ُيشج 

رين نة كلِّها، يف رمضان  ويف غري .ح  ت  سج أن  القنوت مُ -املتأخِّ  ب  يف الس 

 ٍّ ، ويقنت يف آخر ،  قالوا: وما جاء عن ُأيب  أن ه كان يرتك القنوت يف نصف رمضان 

، عن الص   ، وُأيب   وحكا  ميمون بن مهران  ِّ بن كعب  إن ام  حابة، فميمون إن ام حكى فعل ُأيب 

:  اكان هذا اجتهادً  مذيِّ ، عند أمحد  والرت  نَّ أَ »منه، وقد جاء يف عموم حديث اضحسن البصيِّ

 .فبعل القول يف القنوت ،«...هِ وتِ نُ  قُ يِف  وَل قُ يَ  نْ أَ  نَ َس َح ـالْ  رَ مَ أَ النَّبيَّ 

نة كلِّها اؤنا أنولذلك استحب  فقه  .يكون القنوت يف الس 

، منها إذا ظن   ن ة قد يكون سن ًة أحياًنا، ألسباب  طبًعا عندهم استثناٌء دائاًم، أن  ترك الس 

 وجوهبا، وإذا شق  عىل املرء فيها الفعل، ونحو ذلك.
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ُكوِع(قال:  عىل االستحباب مطلًقا،  إًذا عرفنا القنوت، وأن ه يدل   )َوَيْقنُُت فِيَها َبْعَد الرُّ

كعة األخرية من الوتر، سواًء كان . توأن  املراد فيها أي يف الر   واحدًة أو أكثر 

ُكوِع(قال:  كوع، وقد ثبت بذلك األ )َبْعَد الرُّ ديث احاألفضل أن يكون القنوت بعد الر 

حيحي، حديث أيب هريرة  وغري ، بل أكثر األحاديث الواردة عن الن   أن ه هي  بيِّ يف الص 

كوع ال قبله  .قنت بعد الر 

 : ي  يف بعض األخبار عند أيب داود  ه قَ »نعم ُرو  كُ  َل بْ قَ   َت نَ أنَّ –وهذا اضحديث  ،«وعِ الرُّ

كوع ا معلولةٌ أعل ه مجاعٌة كالبيهقيِّ واخلطيب الب-وهو كونه قنت قبل الر  ، وقالوا: إّن   .غداديِّ

نا عىل أن ه يوز القنوت قبل  ، أن هلكن قد ثبت عن عمر   كوع، فهذا يدل  قنت قبل الر 

كوع، وبعد ، ولكن  األفضل واألتم  واألكمل   أن يكون القنوت بعد ، وال نقول: إن  القنوت  الر 

ىل  حينذاك، إًذا هذا ما يتعل ق بقوله:  كوع(.قبله مكروٌ ، ال، لكن ه خالف األ وج  )يقنت بعد الرُّ

عاء، رُ وت  مُ ـأي ويقول الج  وُل()َوَيقُ قال:  ، سواًء كان إماًما، أو مأموًما، يقول: هذا الد 

عاء، أن يرفع يديه، ومر  معنا أن   ن ُة إذا أراد أن يقول هذا الد  رفع اليدين عموًما، هلا أربُع والس 

 :ور  هلا أربُع ص-ال رفع اإلصبع ،رفع اليدين مًعا– ور  ص

الةوهي ا- ىلة األُوورالص   يج : ملستحب ة يف الص  امء، هذ   ه  أن يعل كف  ب ل  الس 
ب ل  وجهه، وق 

ق 

يج  الة، بأن يعلها أمام صدر ، وأن يكون بطون الكف   إىل أفضل هيئات رفع اليدين يف الص 

امء  ورة–الس  هبذ  الص 
 ، كام فعلًئاط  أج ط  قالوا: ألن ه إذا جعلها هبذ  اهليئة، فسيكون بص  مُ -(1)

امء، وهذ   ًئاط  أج ط  بص ، فيكون مُ  ُئ ط  أج ط  فكان يُ  الن بي   ا  مت بهًة إىل الس  لبص ، وتكون كف 

يغ.  أفضل الصِّ

                                                 

ت  -حفظه اهلل-رفع شيخنا ( 1) ورة، وهكذا فيام يأيت عندما يقول: هبذ  الصورة او اهليئة، فلن أشري إليها مرًة أخرى ف  ثِّاًل الص  .يديه ُمـم   ن ب هج
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يج  ة الث انية:ورالص   امء،  ه  قالوا: أن يعل بطن كف  ب ل  وجهه، وأطراف أصابعه إىل الس 
ق 

ان   در، وإن ام تكون الكف   فتكون الكف  ب ل  الوجه، مقابل الوجه ليس جهة الص 
عىل هذ  –ان ق 

يهفيبعلها أمام -اهليئة  .وجهه، وينظر املرء لباطن كف 

ا الن ظر أمام وجهه وهو مباٌح، لكن فيه  ، إم  فهذ  يكون هناك تعارٌض عند املصّلِّ

يج  استحباٌب للن ظر ل د  ، ولذلك قالوا ًئاط  أج ط  ، أو أن يكون مُ باطن الكف  ب  : إن  تلك ناظًرا ملسج

ىل من الث انية. ىل، األُوىل أ وج  أ وج

يج   ة الث الثة:ورالص   امء، وظاهر الكف  يه إىل الس  – قالوا: أن يكون املرء قد جعل باطن كف 

ب ل  وجهه، ذكر بعض أهل العلم كابن -هو الظ اهر ال ذي فيه األظافرهذا 
وظاهر الكف ي ق 

م   ه  ، أن  بعض الن اس ف  يج رجب  إىل وجهه،  ه  أن ه يعلها هكذا، بأن يعلها عىل صدر ، وظاهر كف 

م   ه  ورة، بعض الن اس ف  من الفقهاء -ذلك يعني يعل يديه أمامه، ويعل ظاهرمها هبذ  الص 

امء، فبعل -وليس من العوامِّ  يه إىل الس  ورة، قال: لكي يعل ظاهر كف  م  هذ  الص  ه  من الفقهاء ف 

يه إىل ظاهر الكف   واب أن  املراد بأنج يعل ظاهر كف  امء، وإىل وجهه، والص  ي يف اضحقيقة إىل الس 

يج   امء، هو أن يعلهام فوق رأسه، فيكون ظاهر الكف  امء،  وباطن الكف ي إىل الوجه. الس   إىل الس 

عاء،ورهذ  هي الص   هبة؛ ألن  الد  كام قال أبو جعفر   ة الث الثة، وهي تكون دائاًم عند الر 

 ، هبة بظهور األكفِّ ، ودعاء الر  غبة ببطون األكفِّ ، أن  دعاء الر  خيس  ادق، ونقلها عنه الرس  الص 

ني من هذا اليشء، و ، فك  ا كأن ك تقول: يا ربِّ ، ارزقني، فتتفاءل أم  هبة كأن ك تقول: يا ربِّ الر 

يك.  أن يصل إىل كف 

ابعة:ورالص   يج  أن  ة الر  ا أن يكون  جتعل باطن الكف  امء، وظاهرمها إىل الوجه، إًذا إم  إىل الس 

امء والظ اهر إىل الوجه، ويف  امء، والباطن إىل الوجه، أو العكس الباطن إىل الس  الظ اهر إىل الس 

الة، ملاذا؟ ألن ه يتعارض ا ىل يف الص  أس، هذ  خالف األ وج اللتفات كال اضحالتي تكونان فوق الر 
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امء، والن ظر مُ  ىل أن تكون اليدان كام ذكرت لكم قبل ائً ط  أج ط  ورفع البص إىل الس  ، ولذلك األ وج

 .قليل  

ُع نفسه،  )َوَيُقوُل(قوله:  )َوَيُقوُل(قال:  م  ا بام ُيسج ، ومر  معنا أن  القول يكون إم  إًذا يتلفظ 

وايتي املشهورتمطلق أو بمبرد   ي.الكالم، عىل الرِّ

ألن  املأموم إذا  ؛ًة عىل سامع نفسه، إن كان إماًماب  فيه اجلهر زيادح  ت  ُيسج  )َوَيُقوُل(وقوله: 

ن فكأن ام دعا، كام قال اهلل  ،  [٨٩يونس: ]ژ  ٻ ٻ ٻ ژ: عن موسى وهارون   أم 

نُ وكان موسى يدعو، وهارون يُ  مِّ ت ح  ؤ   ت  سج ي  ، ل  ب  لإلمام أن يهر  ، ولذلك ُيسج
ن. ع  م  مِّ  له املأموم فُيؤ 

هذا هو  ُهمَّ اْهِدِن فِيَمْن َهَدْيَت(لَّ )القوله:  ُهمَّ اْهِدِن فِيَمْن َهَدْيَت(لَّ ال )َيُقوُل:قال: 

مذيِّ وأمحد  وغريهم ،املوافق ضحديث اضحسن   .عند الرتِّ

ت ح   ا  ب  والفقهاء يقولون: ُيسج إذا كان املصّلِّ إماًما، اإلفراُد، إذا كان املصّلِّ منفرًدا، وأم 

ُد، وإن ام يأيت بصيغة اجلمعفإن ه ال ُيفج  م منعوا يف القنوت، أن يدعو  اإلمام «انَ دِ مَّ اهْ هُ لَّ ال» :ر  ؛ ألّن 

ة دعا لنفسه،  يغة وال يف اضحقيقة، وأنا أقول: يف اضحقيقة ملاذا؟ ألن  أحد األئم  لنفسه، ال يف الصِّ

الة به، ظلمه واحٌد، الته جهًرا، وفقهاؤنا يقولون: تبطل الص  ودعا عىل من ظلمه هو يف ص

قنت عليه، ملن ظلمه، فصالتكم باطلٌة، أعيدوا صالتكم، هذا موجوٌد، أنا  فصىل  الفبر، ثم  

 ، فاإلمام ما يدعو لنفسه، وإنِّام يدعو يف القنوت بصيغة اجلمع.بعينه ُسئ لجُت عنه

 فيمن بمعنى: مع من هديت.َهَدْيَت(  ُهمَّ اْهِدِن فِيَمنْ لَّ )ال قال:

 عافني أيًضا فيمن عافيت، عافيت يف دينه، وبدنه، ودنيا . )َوَعافِنِي فِيَمْن َعاَفْيَت( :قال

ني اجعلني من أهل واليتك، وهذا يدخل يف عموم  )َوَتَولَّنِي فِيَمْن َتَولَّْيَت( قال: تول 

 .«ِب رْ َح ـالْ بِ  هُ تُ نْ آذَ  ْد قَ يًّا فَ لِ  وَ ى ِل ادَ عَ  نْ : مَ  اهلل  اَل قَ » حديث الن بيِّ 

الوالية، فكل  مؤمن   ، ليسوا درجًة واحدًة، أنت كل ام سألت اهلل والن اس يف والية اهلل 

حيح ه بمحب ة اهلل ، ثم  تزداد واليتُ ويل  هلل   .ال ذي ذكرُته قبل قليل   يله، كام يف اضحديث الص 
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، ومن يشمل كل  ما أعطا  اهلل   فِياَم َأْعَطْيَت()َوَباِرْك ِل قال:  ، ومن زوج  ، من مال 

، فبعض  ، ومن علم  ط ى علاًم، لكنوقت  ك له فيه، بل رب ام كان هذا العلم  الن اس قد ُيعج ال ُيب ار 

يِّه، نسأل اهلل ضد   المة. ا، أو سبًبا يف ضالله، ويكون سبًبا يف غ   الس 

 لتحصيل أسباب البكة. ٌة جًدا، دائاًم يسعى املرءولذلك البكة مهمِّ 

ن ةه )َوِقنِي َشَّ َما َقَضْيَت(قال:  اإليامن بالقضاء  يف ذا من األصول، عند أهل الس 

جُدُث يشٌء إال  بقضائه، وإرادته  والقدر، وأن  اهلل   .ما ي 

 علم أنَّ الَكْتَب نوعان:نو

ل.له ك اهلل  [ل:الن وع األ و  ]  تاٌب عند ، ال يتغري  وال يتبد 

نيا، يُ  [الن وع الث اين:] امء الد  ُ غ  وعند  كتاٌب يف الس  : ، كام قال فيه ما شاء جل  وعال ريِّ

ذي تنظر الكتاب ال   وه: قال عّل     [،٣٩الرعد: ]ژ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭژ

زق ما  -ما يشاء ويثبت ذي يمحو فيه اهلل يقصد ال  –فيه املالئكة  فيزيد يف العمر، ويزيد يف الرِّ

 [.11عد: الر  ] ژ ھ   ہ ہ    ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ: شاء جل  وعال، كام قال اهلل 

ا القضاء العام   )َوِقنِي َشَّ َما َقَضْيَت( فقول:، افذهو قضاؤ  الن   إًذا أمُر اهلل  ، إم 

ني منه، أو أن  القضاء ال   لِّمج ، هناك آخرُ ، ال  لكتاب ال ذي عندك ذي موجوٌد يف اُتس   ذي ال يتغري 

امء الد   عاء يتغري  القضاءموجوٌد يف الس  الَّ ، إِ رَ َد قَ دُّ الْ رُ  يَ اَل وَ »ولذلك جاء يف اضحديث:  ؛نيا، فبالد 

عَ  ا الكتاب ال ذي عند اهلل  املراد بالقدر: «اءُ الدُّ نيا، وأم  امء الد  .ف الكتاب ال ذي يف الس   ال يتغري 

ل، يعلم ما هو كائٌن، وما مل ي علُم اهلل   كن، لو كان كيف سيكون، ال يتغري  وال يتبد 

ل، وإرادته نافذٌة جل  وعال، وال  وما سيكون جل  وعال، وعند  أم  الكتاب ال يتغري  وال يتبد 

 جل  وعال.  بإرادته ومشيئتهيدث يف ملكه يشٌء إال  

ام هناك كتابان يمحو اهلل  الكتابة، ولكن   ا ال ذي ما يشاء م ا يف كتاب الس  نيا، وأم  ء الد 

. عند   فال يتغري 
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هو  إن ك تقيض جل  وعال وال ُيقجَض  عليك، فاهلل  )إنَّك َتْقِض َواَل ُيْقَض َعَلْيك( قال:

 ، وال ُيقجَض  عليه. القايض 

ه اَل )إِ  قال: د  له بعض املنقصة، يف  من واال  اهلل  َت( َيِذلُّ َمْن َواَليْ نَّ ، وإنج ُوج  ل  ذ  ال ي 

غار، إن ام هو لغري املؤمني، ولغري من واالهم اهللأمر دنيا ، لكن  الذ    .  ل  والص 

ابقة، وقد جاءت يف بعض ألفاظ )َواَل َيِعزُّ َمْن َعاَدْيَت( قال:  هذ  مفهومٌة من الس 

ا عند البيهقيِّ  يخ منصورٌ الش  - اضحديث، عند أيب داود   لكن  يف الن سخ املطبوعة عندنا، -ذكر أّن 

يادة. ، فلعل  الن سخ«سنن أيب داود  »موجودٌة يف  تي وقفوا عليها مل تكن فيها هذ  الزِّ  ال 

نَا َوَتَعاَلْيَت( قال: مذيِّ  هذا إىل هنا )َتَباَرْكَت َربَّ ، من ثابٌت عند أمحد  وأيب داود  والرتِّ

 ،«رِ تْ وِ الْ  وِت نُ  قُ نَّ يِف هُ ـولُ قُ ت  أَ اَم لِ كَ  يُّ ي النَّبِ نِ مَ لَ عَ »أن ه قال:   حديث اضحسن بن عّلٍّ 

عاء كاماًل، وزيادة  وِت نُ قُ » :كلمة ،«رِ تْ وِ الْ  وِت نُ  قُ نَّ يِف هُ ـولُ قُ أَ » :فدل  عىل استحباب هذا الد 

يادة يف كلمةأيًضا ثابتٌة، ألن  بعض الن اس  ،«رِ تْ وِ الْ   .«رِ تْ وِ الْ  وِت نُ قُ » :تكل م يف هذ  الزِّ

ْحيِص أُ ُقوَبتَِك، َوبَِك ِمنَْك، اَل ُهمَّ إنِّ َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخطَِك، َوبَِعْفِوَك ِمْن عُ لَّ )ال قال:

نن، من إىل هنا هذا اضحديث ثابٌت عند أ َثنَاء  َعَلْيَك، َأْنَت َكاَم َأْثَنْيَت َعَّل َنْفِسَك( محد  وأهل الس 

عاء كان  ن  الن بي  ، أحيٌ  وإسناد  ص،  حديث عّلٍّ   .يقول يف آخر وتر  هذا الد 

: عند أحَد الَّذي أنَّ  َد يْ بَ  نن، خيالف لفظ املصنِّف من جهات   وأهل السُّ

 َعْفِوَك ِمْن ُعُقوَبتِك(ُهمَّ إنِّ َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخطَِك، َوبِ لَّ )اليف قوله:  اجلهة األُوىل:

مذيِّ  ا لفظة (،َك اتِ افَ عَ مُ بِ وَ ) :ال ذي عند أمحد  والرتِّ هي موجودٌة عند الن سائيِّ إن ام ف (بَِعْفِوكَ ) :وأم 

نن.  فقط، من أهل الس 

نن مجيًعا وأمحد   )َوبَِك ِمنَْك( [اجلهة الث انية:] من  ،«َك نْ مِ  َك بِ  وذُ عُ أَ وَ » :ال ذي عند أهل الس 

تي. ر مر   باب الت أكيد أن  االستعاذة تتكر 
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 ،«َك ِس فْ  نَ َّل عَ  َت يْ نَ ثْ  أَ اَم كَ  َت نْ أَ  ،َك يْ لَ اء  عَ نَ  ثَ يِص ْح أُ  اَل »: ، أن  قول الن بيِّ طبًعا ال شك  

ر ق  ال يمكن أن ُيجَص  ثناٌء عىل اهلل  د   ؛ يف اضحمد والفعل، وال يف القول، ال  ُ رُ دج ، وأال  ُيقج

م ع  يكرمنا بثنائنا عليه، ويكرمنا جل  وعال بمبازاتنا عىل ذلك، واملرء يتقل ب يف ن   لذلك اهلل 

 ع  ًحا و  بج اهلل جل  وعال ُص 
عىل اجلب ار جل  وعال، فإن ك لن حتيص  ثناًء عليه،  ي ا دائاًم، فمهام أثنيت  ش 

 اَل »: ، قال الن بي  األنبياء  ى، حت   ى الن بي  حت   ؛ناء عليه أحدٌ بل مل يص الث  

، فكل     [٩1األنعام: ] ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ولذلك فقول اهلل  ،«َك يْ لَ اء  عَ نَ  ثَ يِص ْح أُ  نسبي 

م ما قدروا اهلل حق  قدر  كامل الكاملالن اس مشرتكون  ا عليه وج ن  ثج ، وأ  و ُ رُ د  ولكن  املؤمني ق   ،أّن 

 وأجل  صلوات اهلل وسالمه عليهم.ناء، واألنبياء أعىل بعض الث  

د  لَّ )ال قال: َمَّ ُُ (  ،ُهمَّ َصلِّ َعَّل  د  َمَّ ُُ يف آخر الوتر،  الة عىل الن بيِّ هذ  الص  َوَعَّل آِل 

 يِف  وُل قُ أَ وَ »ه قال: ، أن  ذي ذكرنا  قبل قليل  ال    جاء عند الن سائيِّ من حديث اضحسن بن عّلٍّ 

َ  النَّبِ َّل لِّ عَ َص  مَّ هُ اللَّ  :هِ رِ آِخ  ُُ د  يِّ   .«مَّ

د  لَّ )الهنا قال:  ؛انظر معي َمَّ ُُ ( ،ُهمَّ َصلِّ َعَّل  د  َمَّ ُُ ا قوله:  ،َوَعَّل آِل  ُهمَّ َصلِّ َعَّل لَّ )الأم 

د   َمَّ ا سن ٌة، وقد جاء اضحديث هبا، أن يقول:  (،ُُ َ َّل لَّ عَ مَّ َص هُ لَّ ال»فإّن  ُُ د    يِّ ورد عند الن سائ ،«مَّ

َ َّل لَّ عَ مَّ َص هُ اللَّ »أن يقول:  ُُ د    ا أن يقول:  ،«مَّ ()وأم  د  َمَّ ُُ ا مل ترد يف اضحديث،  ،َوَعَّل آِل  فإّن 

الة عىل الن بيِّ  الة عىل آله يف القنوت سن ٌة، والص   ولذلك فإن  املعتمد عند فقهائنا: أن  الص 

() :قالف، ولذلك يقولون: وال بأس إن زاد مباٌح  د  َمَّ ُُ ن ة أن تقول:  ،َوَعَّل آِل  ُهمَّ َصلِّ الس  )اللَّ

،) د  َمَّ ُُ َ  النَّبِ َّل عَ )أو  َعَّل  ُُ د  يِّ   .كام جاء عند الن سائيِّ ، (مَّ

مي كذلك، يرون أن  وهذ  هي طريقة أغلب فقهائنا من املتأخِّ  رين وغريهم من املتقدِّ

الة عىل  ن ة إن ام هي الص  ا آله فمباٌح.بيِّ الن  الس   ، وأم 
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قبل أن ننتقل للفعل ال ذي بعد ، عندنا هنا مسألٌة، يف قضي ة دعاء القنوت، ودعاء 

ا اإلخوة، القنوت مر  معنا أن ه سن ةٌ جد   القنوت مهم   ن ة فيه، ا أُّي  ، فلنتكل م عن أقلِّه، وعن الس 

يادة، واملمنوع.  والزِّ

ل:] ، لو قال: فأم   [األمر األ و  ، وإن ق ل 
 
لهم  اغفر يل»ا أقل ه، فقالوا: كل  دعاء قت له  «ال  حتق 

ن ة، ترفع يديك، وتقول:  لهم  اغفر يل»الس  ن ة، إًذا أقل ه كل   «اهلل أكب»تقول:  ثم  ، «ال  فعلت  الس 

، ولو كان آيًة، كأنج تقول: 
 
 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژدعاء

 أفضل من أن تتكل م. ، بل اآلية ژ ې

ختياين   وقد جاء أن  أي وب   ، فال يدعو -شيخ اإلمام مالك- الس  ة  كان يقنت بالن اس يف مك 

 هلم إال  بالقرآن، بآيات القرآن.

ن ة ما ورد، سواًء يف حديث عّلٍّ  األمر الث اين: ن ة؟ قالوا: الس  ، أو ما هو األفضل والس 

، أو يف آيات االستعانة والقنوت ، أو يف حديث ابن عمر   يف حديث اضحسن بن عّلٍّ 

 ٍّ تي جاءت يف مصحف ُأيب  ، فكان  ، نزلت يف القرآن ثم  ال  ٍّ ، وبقيت يف مصحف ُأيب  تج خ  ُنس 

حابة يعلوّنا يف القنوت  ا نستعينك»الص  . «...ونستغفرك ،الَّلهمَّ إنَّ  املعروف، هذا هو املستحب 

؟ نقول: نعم، يوز :األمر الث الث يادة عىل املستحبِّ دج ما يمنع،  ؛هل يوز الزِّ ألن ه مل ير 

حابة شيًئا، وزاد هو شيًئا آخر   وقد عل م الن بي   هم شيًئا، وعل م ، وعل م بعض  بعض الص 

يادة، اآلخرين شيًئا آخر   ، به الن ص  األفضل أال  تزيد عىل ما ورد ، ه يوزأن  و، فدل  عىل جواز الزِّ

ن ة، واألفضل هذ  األدعية ال تي أوردها املصنِّف، ولذلك  ا هي الس  يادة عليها جائزٌة.أوردها؛ ألّن   الزِّ

ابع: الة، ولذلك قال أمحدُ  األمر الر  ، وبطلت الص  تج ُرم  يادة إذا كان فيها اعتداٌء ح  : أن  الزِّ

ت لج من صالتك، صالتك  أخرى، قال:وذكر كلمًة  «إن ا نستعينك» :فإن زاد عن حديث ف  فانج

.
 
 باطلٌة؛ ألن  هذا املقام، ليس مقام اعتداء
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، بعض الن   أن  والن اس اآلن لألسف، واهلل هذا م ا ُيبجك ي،  اس اآلن، يف القنوت يف رمضان 

، تبحث عن ال ذي ال يعتدي له، تبحث عن اإلمام ال ذي ال يعتدي، وأغلب الن اس ويف غري 

 يبحثون عن ال ذي رب ام يعتدي، وال أقول يعتدي باجلزم، بل أقول رب ام يعتدي.

ُرك  رك اجلن ة والن ار، ويذكِّ ، يعظ، يذكِّ ما االعتداء؟ كل  من وعظ يف القنوت، فهو معتد 

املوت، إذا كان العلامء يقولون: العظة باملوت عىل املنب، ليست مشوعًة، أن تعظ عىل املنب 

ف تعظ عن بعض أهل العلم، فكي ونقله ،املوت، ذكرها ابن القي من ة والن ار، ما تعظ بباجل

 
 
 .بعض الن اس يعظ !وعظ   مقام   سلي باملوت وأنت يف مقام دعاء

لو أذكُر لكم بعض األدعية عندنا، وليست بعيدًة، ترى عبائب األمور، وحكايات  عن 

، وهذا ال يوز ُشعً  ملا يظهر يل -ا، بل أنا يف غلبة ظنِّي، أن  أهل العلم مجيًعا الن اس يف كلِّ مكان 

ود يف القبور، ويتكل م -هاء األربعةمن كالم الفق الة باطلٌة، ملن هذا ال ذي يتكل م عن الد  أن  الص 

، ويذكر لنا أشياًء كثريًة جد  
 
ع، هذا اعتداٌء يف الد  عن كلِّ يشء عاء، ا من املواعظ، كل ها ال ُتشج 

 .أشدِّ االعتداء؛ ألن ه ليس دعاءً وهو من 

 أن يسأل دقائق األمور، كأن يسأل الت فاصيل، :عةعىل سبيل الرس  - من االعتداء أيًضا

، أن  وقد جاء من حديث عبد   ل  ف   يِف  ونَ ُد تَ عْ يَ  امٌ وَ قْ  أَ ِت أْ يَ َس اَل َتْعَتِد؛ »قال:  الن بي   اهلل بن ُمغ 

الفردوس  ال تسأل، اسأل اهلل »ه يسأل دقائق األمور، قال: اهلل ابن  ما سمع عبدُ عند ،«مْ هِ ائِ عَ دُ 

 .«األعّل

بع، وقد قال ابن عب   :عاءمن االعتداء يف الد   : العناية بالس  جع»اس  هذا من  َتَتبُُّع السَّ

بع، ال يقصد الد   «عاءاالعتداء يف الدُّ  باأللف عاء، وبعض الن اس يقول: أسأل أن يقصد الس 

، فهذا كل ه ال يوز، أنا ال  كذا، وبالباء كذا، وبالت اء كذا، وباجليم كذا، كأن نا يف تعليم  ابتدائيٍّ

 أشك  يف أن ه ال يوز.
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ا حراٌم، فال أشك  يف ذلك، لكن هل تبطل صالته،  الكالم هل تبطل صالته أم ال؟ أم 

نج خلفه؟ هل  ُر باجلهل؟ املذهب الوصالة م  ذ  عذ  ُيعج ين يعذر رُ  ي  ون باجلهل، والّشيخ تقي  الدِّ

، انتبهوا ملوضوع القنوت.  باجلهل، هذ  مسألٌة أخرى، فأنا أريد أن تنتبه، وال أريد أن أطيل 

ُف بقنوته، إذا  ر  واملشايخ، جتدج  صل يجت معه، صلِّ مع طلبة العلمولذلك طالب العلم، ُيعج

ن ة، ما جاء يف األم عىلقنوهت    .وال يزيدون عليه، حاديث الس 

ُر هذا اليش   مان، أصب  ُينجك  إال  بذلك،  ل ومل يدعُ ُج ء، فإذا صىل  الر  لألسف يف هذا الز 

 يف سبودك، أفضل من القنوت، وهكذا. عُ ادج -ما يعرف يدعو]يقولون:[ –عبب الن اس منه 

 ُمْسلِِمنيَ ـه يِف َغرْيِ الِوْتِر، إاِلَّ َأْن َتنِْزَل بِالْ : )َوَيْمَسُح َوْجَهه بَِيَدْيه، َوُيْكَره ُقنُوتُ قال 

.َفَرائِِض(َماُم يِف الْ َناِزَلٌة، َغرْيَ الطَّاُعوِن، َفَيْقنُُت اإْلِ 

ت ح   أيج  )َوَيْمَسُح َوْجَهه بَِيَدْيه(قال:  وجهه بيديه، وقد نص  اإلمام  له أن يمس    ب  ُيسج

الة، ويف خارجها، وهذا هو املشهور عند أصحابنا، ، عىل استحباب مسأمحدُ    الوجه يف الص 

الة وخارجها. قون بي الص  م ال يفرِّ  أّن 

واية الث انية: أّن   ا حركٌة.م يستحب  يف الرِّ الة؛ ألّن  الة دون الص   ون خارج الص 

ب   ت ح  ليل عىل أن ه ُيسج ة عن اـ، عدٌد من األحاديث الج والد  ي  و  رج  :، منهالن بيِّ م 

ي   ائب بن يزيد   ،أيب داود   عند مقاٌل ويف إسناد  ما ُرو  ث عن من حديث الس  ، أن  أبا ، حد 

 .«هِ يْ َد يَ  عِ فْ رَ  نْ ى مِ هَ تَ ا انْ ذَ ، إِ هُ هَ ْج  وَ اَم هِبِ  ُح َس مْ يَ  انَ كَ ، وَ هِ يْ َد يَ  عَ فَ رَ  اعَ ا دَ ذَ إِ  انَ كَ  يَّ نَّ النَّبِ أَ »: الن بيِّ 

ض  موم فهذا الباب فيه حدوعىل الع بعُضها بعًضا، وقد ذكر  دُ يثان ضعيفان، لكن هام قد ُيعج

عىل أن  ملس  الوجه أصاًل، فله  ا، فتدل  ، أن  األحاديث يف هذا الباب، كثريٌة جد  ابن حبر  

 من الص  ل به؛ ألن  له أصاًل عم أصٌل، ولذلك أمحدُ 
 حابة، أن ه كان يمس .، وقد جاء عن عدد 
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يوطي  رسالًة، يف تتب    ع اآلثار املتعلِّقة برفع اليدين، وبمس  الوجه بعد رفع وقد أل ف السِّ

ن عىل أن  له اليدين، فهذ  اآلثار ال   حابة، واضحديثان املحتمالن يف ضعفهام، يدال  تي عن الص 

 يصحُّ حديٌث يف ال»اهلل بن املبارك: ديٌث يف فضله، وهذا معنى قول عبدأصاًل، لكن ال يص   ح

أن  من رفع يديه فله -يف فضل مس  الوجه بعد رفع اليدين  أيج  «مسح الوجه بعد رفع اليدين

 .كذا وكذا

ر   القنوت يف غري الوتر، إال  يف الن وازل، كام سيأيت )َوُيْكَره ُقنُوُته يِف َغرْيِ الِوْتِر(  قال: ُيكج

حابة  ، دليله: أن  الص  اس  ّنوا عن ذلك، بل ثبت عن ابن عب  -اهلل عليهمرضوان -بعد قليل 

: بت ة، قال أنٌس أن ه قنت يف غري الوتر الج   مل يثبت عن الن بيِّ  «هو بدعةٌ »أن ه قال:  

ا، ُثمَّ تركه» هر للن ازلة. أي ترك الن بي   ،«قنت شهر   القنوت بعد الش 

ٌك ، لكن نشري لبطبًعا اضحديث يف الن ازلة طويٌل  رج ُكه، إن ام هو ت  ج ، فرت  عض أحكامه، بعد قليل 

ُك مطلًقا.  للقنوت، بعد زوال الن ازلة، فُيرتج 

ديد، ال ذي  ،(إاِلَّ َأْن َتنِْزَل بِاْلـُمْسلِِمنَي َناِزَلةٌ ) قال: املراد بالن ازلة، قالوا: هي األمر الش 

 بأمر اهلل  دميِّي، طبًعا كل  ، أو من فعل اآلينزل بالن اس، سواًء كان من فعل اهلل 
 
، يشء

 .وإرادته وفعله، لكن مل ا نقول فعل اآلدميِّي، كاضحرب، كام قنت له الن بي  

الزل وغريها، هذ  إشارٌة، ملا منع من القنوت، ملا مل يكن من فعل  ومن فعل اهلل  كالز 

عىل مشهور –البد  أن تكون أمًرا شديًدا  ه[]أن  اآلدميِّي، فالن وازل البد  أن تكون نازلًة، بمعنى 

الزل  س الزًما أن يكون من فعل اآلدميِّ لي-املذهب فقد يكون من فعل اجلب ار جل  وعال، فالز 

وا عىل حكم  رصي   فيه، لكن إذا كان اضحريق،  ن ت هلا، اضحريق مل ينص  ة ُيقج م  ن ُت هلا، الُظلج عندهم ُيقج

ن    ُت له، هذ  قاعدهتم.فاشًيا يف البلد، فُيقج

ن ت  بعض مشاينا، الشيخ عبدوق ، ملا جاء حريق د ق  ن ت   «منى»قنت يف  «ِمَنى»العزيز ق 

ن ُت للحريق؛ ألن ه نازلٌة باملسلمي كلِّهم.  فُيقج
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ا   هنا، الفقهاء يقولون: أن تكون نازلًة عام  القيد الث اين: مل يذكر ًة، أم  ًة، ليست نازلًة خاص 

ن ُت هلا، ومن الن ا ة فال ُيقج ة-قنت هلا زلة اخلاص   بطلت صالته.-يف الن ازلة اخلاص 

د الن ص، مثل صاحبنا ال ذي ذكرت لكم، خرج من بيته  ر  وج األصل: الوقوف عند م 

فوجد  مرسوًقا، وكان إماًما، فدعا عىل سارق بيته، نقول: أعيدوا صالتكم، فصالتكم باطلٌة، 

، وز   ثجت  د  ٌة بك، إًذا فقد أ حج ا نازلٌة خاص  الة باطلٌة؛ ألّن  ُع فيها، فالص  الة، ما ال ُيشج  دجت  يف الص 

 ًة.فالبد  أن تكون الن ازلة عام  

ن ُت له، إال  أن  ؛)َغرْيَ الطَّاُعوِن( قال: ن ُت له، ما عدا  ُيقج كون له عبادٌة تألن  الط اعون ال ُيقج

 ًة هبام.فإن  هلام صالًة خاص   ٌة به، كالكسوف واخلسوف،خاص  

حابة  ُبه، يف عهد الص 
د  موج  ن تج له؛ ألن ه ُوج  ، فلم يقنتوا له، الط اعون قالوا: ال ُيقج

 .«عمواس  »وهو طاعون 

ن ُت له.  كذلك قالوا: ألن  الط اعون رمحٌة، فقد ثبت أن  املطعون شهيٌد، فحينئذ  ال ُيقج

 :)َفَيْقُنُت اإلَماُم(: يف قوله مسألتانهذ  املسألة، يرتت ب عليها  )َفَيْقنُُت اإلَماُم(قال: 

:  نأخذ مفهوم هذ  اجلملة، نقول: إن  من مل يكن إماًما، فإن  أو   املسألة األُوىل 
 
ه ال ل يشء

 .إذا مل يقنت إمامه، ولو كان مسبوًقا، هذا واحدٌ  يقنت، فكل  مأموم  ال يقنت

ألن ه ليس إماًما،  ؛امرأًة فال يقنت قنوت الن وازل  منفرًدا، رجاًل أومن صىل   كل   ثانًيا: أن  

 ومل يثبت أن  أحًدا قنت إال  اإلمام، وتبعه الن اس بعد .

اتب،  املسألة الث انية: الة؟ أم املراد به اإلمام الر  ما املراد باإلمام؟ هل املراد به إمام الص 

 ام األعظم؟رض؟ أم املراد به اإلمإمام الف

هذ  ثالث روايات  يف املذهب، فبعضهم يقول: ال يقنت إال  اإلمام األعظم فقط، أو 

يخ منصورٌ  اح، منهم الش  ا ذكر، قال: إال  اإلمام، أي اإلمام مل   نائبه، وهذا ظاهر كالم بعض الش 
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نوت إال  بإذنه، فيأذن اإلمام األعظم، وبناًء عىل أن ه ال يقنت إال  اإلمام األعظم، فإن ه ال يوز الق

 فيقول: اقنتوا، أو اقنت يا مسبد فالن وفالن وفالن.

قنوت –ه ال يوز القنوت العبيب أن  بعض الن اس، قد يسمع كالم فقهاء اضحنابلة، أن  

مل عليه، نقول: بىل، عليه دليٌل، لكن ك  هذا ال دليل   بإذن اإلمام األعظم، ثم  يقول: إال  -الن وازل

ليل، وال ت   ليل: ما جاء عن ابن عمر   ف  نج تعلمه، قل: ال أعلم الد  ليل، الد  وقد جاء يف  الد 

إنَّام القنوت إلمامكم، فإذا قنت، فاقنتوا، وإالَّ »، أن  ابن عمر  قال: «غرائب اإلمام مالك  » :كتاب

 .«فَل تقنتوا

عبي أن ه قال فيام معنا  ك  األمر لكم، لقنت كل  نسيت لفظه– وقد جاء عن الش  : لو ُتر 

ر الن ازلة عىل مفهومه، واحٌد يقنت،  امر   عىل اآلخر، كل  واحد  يدعو عىل الث اين، كل  واحد  يقدِّ

تي ينبني عليها أمٌر واضٌ ، وينبني عليها  الة باطلًة، إًذا فمثل هذ  األمور ال  وواحٌد يرى الص 

 .أن يكون قد ُأذ ن  له من اإلمام إال   ملرءقوم  عىل آخرين، فال يقنت ا قنوت

، ] ذكرولذلك  ين البغدادي  يخ عز  الدِّ ، وهو الش  ثم  انتقل إىل عن شيخ اضحنابلة يف مص 

، فأصب  قايض  قضاة [ وأصب  قاضًيا ملص  فرتًة، وكان بغدادي  مص   ا، ثم  ذهب إىل دمشق 

 ، ، وقبل ذلك أصب  قايض  قضاة القدس  جل دار عىل البلدان كلِّها، دمشق  ، هذا الر  ثم  يف مص 

، وأوسع املذاهب يف قنوت مرين ه جاءت نازلٌة، فقال له األنقل عنه ابن حبر  أ : أنت حنبّل 

ا أنا فال، ال يقنت إال   اضحنابلة، فاقنت، قال: ال أقنت، وإن ام يقنت اإلمام األعظم، أو نائبه، أم 

ا أنا فال  أقنت، وهذا مذهب أصحايب، إًذا هذ  هي الط ريقة األُوىل  عندهم. اإلمام، أم 

، سواًء كان اإلمام األعظم  الط ريقة الث انية: أن   بعضهم قال: إمام الفرض، أي كل  فريضة 

نا عىل أن  غري أو غري عنا، ولكن  ، وهذا يدل  إمام الفرض، اجلامعة الث انية ال يقنتون، هذا إذا توس 

ل: أن ه البد  أن يكون بإذن اإلمام، فيكون إمام الفرض، إذا أذ ن له اإلمام  مشهور املذهب األ و 

ل بذلك.  األعظم، أو كان قد ُوكِّ
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لفرائض أي يف ا َفَرائِِض(يف الْ )قوله:  َفَرائِِض(يف الْ ) عرفنا اإلمام،( َمامُ )َفَيْقنُُت اإْلِ قال: 

تي، قنت الن بي   ،«قنت يف اخلمس كلِّها بيَّ أنَّ النَّ » :اخلمس، وقد جاء يف اضحديث مر 

 .فقنت يف اخلمس كلِّها

ن ُت يف  لكن هناك صالٌة من الفرائض، ال يوز القنوت فيها، وهي صالة اجلمعة، ال ُيقج

عاء يف اخلطبة، وقد جاء أن  مالًكا نقل عن بعض  صالة اجلمعة، اجلمعة ال قنوت فيها، وإن ام الد 

، أن فقهاء ا وا من قنت يف صالة اجلمعة، مل ا أراد بعض خلفاء بني أمي ة  م منعوا وذم  ملدينة، أّن 

 يقنت يف صالة اجلمعة.

ليل أو يف الن هار ال  مفهومها َفَرائِِض(يف الْ )أيًضا يف قوله:  أن  الن وافل، سواًء كانت يف ال 

ا، لكن نختص بعض املسائل.قنوت فيها، أي قنوت للن وازل، وموضوع الن وازل طو  يٌل جد 

 

َ : قال  وَن َرْكَعة  ا)والّتَّ ، َمَع الِوْتِر َبْعَد الِعَشاِء، يِف ، ِويُح ِعْشُ ُتْفَعُل يِف ََجَاَعة 

ُل بَ  ، َوُيْكَرُه التَّنَفُّ ُد َبْعَده، َفإْن َتبَِع إَماَمه َشَفَعه بَِرْكَعة  ْينَها، ال التَّْعِقيُب َرَمَضاَن، َوُيوتُِر امُلَتَهجِّ

اَعة    .(َبْعَدها يِف ََجَ

 

ا، إلشكال هذ  املسألة عىل كثري  من طلبة  هذ  مسألٌة أريد أن تنتبهوا معي فيها جد 

اوي .  العلم، وهي مسألة الرت 

اوي  سن ةٌ أو   اِويُح ، قال: اًل: الرت  َ اوي ، وملاذا حكمنا بأّن  س  أي ويُ  ()والّتَّ ا سن ة؟ ألن  ن  الرت 

ها يومي أو ثالًثا، بناًء عىل اختالف اضحديث، فقد جاء يف اضحديث: الن بي   فلامَّ كان يف »صال 

ابع، َل خيرج هافالن بي   ،«اليوم الثَّالث أو الرَّ ، وتركها الن بي  وصىل  الن اس بصالته  ،صال 

ض  عليهم، ولذلك من باب  منه  ، ال نسًخا ضحكمها، وإن ام رمحةً  ر  ته، خشية أن ُتفج بأم 

ا يف الت خفيف عنها رمحة الن بيِّ  ة، ورمحته عظيمٌة جد  عائرهبذ  األم  أن ه رجع إىل بيته  يف الش 
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، وأيًضا ورد من  ث حذيفة  ال ذي ورد عن الن بيِّ ومل يرج إليهم، وتعرفون اضحديث، حدي

.  غري طريق حذيفة 

عي يف بفعل الن بي   ي سن ةٌ إًذا فه حابة؟ أصبحوا يصل ون متوزِّ ، تركها، فامذا فعل الص 

اوي  عىل إمام  واحد  فقط، ملا  اوي ، ما ال ذي فعله عمُر، مجع هؤالء يف الرت  املسبد، فام تركوا الرت 

، فقال عمُر: بدل من أن يُ  بعُضكم عىل  د  س  فج جاء عمُر، وجد الن اس يصل ون، كل  مجاعة  بإمام 

، فلام  قال عمُر: 
الة، ويرفع صوته عىل اآلخر، مجعهم عىل إمام  واحد  نعمت »بعض  يف الص 

اوي  بال شكٍّ  «البدعة هذه ٌة، وإن ام املقصود البدعة ، فهي سن  ال يقصد إحداث صالة الرت 

، وال شك  ل  ال ة، وهي أن ه مجعهم عىل إمام  واحد  عىل ذلك، بل لو  يعة تدل  د الش  أن  مقاص غوي 

ل تج ابتداًء لكان ذلك، بل فعلها الن بي   اوي  سن ٌة، هذا ، حينام كان موجوًدا ُفع  ، إًذا الرت 

ل.  األمر األ و 

، اوي  هلا أحكاٌم، وسيأيت بعد قليل    :منها الرت 

ا ال ُتص   * ىأّن  ، وغري رمضان  ال ُتسم   .«تراوي » :ىل  إال  يف رمضان 

اوي  فُ  * اوي  ال ُتصىل  إال  مجاعًة، ال يمكن أن ُتصىل  الرت  ي، وإن ام البد  أن تكون اد  ر  الرت 

 مجاعًة.

*  ، اوي  تكون بعد صالة العشاء، وال تكون قبلها، وهلا صفاٌت سنشري هلا بعد قليل  الرت 

 رب ام نذكرها بعدما نذكر ُشح املصنِّف.

يخ  (  :قال الش  وَن َرْكَعة  (  :عندنا هنا يف قوله)ِعْشُ وَن َرْكَعة   :عدٌد من املسائل)ِعْشُ

:  العلامء أن تكون عشين ركعًة؟ ملاذا استحب   املسألة األُوىل 

حابة » :بن رومان  عند مالك  وغري  نقول: ألن ه قد جاء من حديث يزيد   -أنَّ الصَّ

، فصلَّوا عشين ركعة  ملَّا َجعهم عمُر، َجع-رضوان اهلل عليهم ا » :ويف لفظ   ،«هم عّل ُأََبٍّ ثَلث 

 .الث هذ  هي الوترالث  ، «وعشين
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ا إحدى عشة ركعًة،  ا ما جاء يف بعض طرق اضحديث أّن  حابة فعلوا ذلك، وأم  إًذا الص 

ي  اإلمجاع عىل أن  هذا هو عمل املسلمي، حكى اإلمج
، وعىل العموم فقد ُحك  ل تج اع فهذ  ُأع 

، فقد نقل عنه إسحاُق بن هج وي  اهُ لف، وهو إسحاُق بن ر  رجٌل من أعلم الن اس بخالف الس  

ن ة- هج وي  اهُ أن  إسحاق  بن ر   «مسائله»كوسج يف ال منصور   قال: ما زال املسلمون -إمام أهل الس 

حابة إىل وقتنا يصل وّنا عشين ركعةً   .من عهد الص 

ن ة أن تكون عش  ين ركعًة.إًذا الس 

 .العشين، وسأرجع هلا بعد قليل   َلث، نقول: هذه وتٌر، ُتزاد عّلاإلحدى عشة ركعة  أو الثَّ 

ّلِّ بعدها الوتُر، كم و   ّلِّ العشين، ُثم  ُتص  ؟ إحدى عشة، تصّلِّ ك  رُ تج إًذا األفضل أن ُتص 

ل؟ كان يصّلِّ بالن اس ماذا كان يفع ولذلك ُأيب    ؛عشة، أو ثالًثا؟ تصّلِّ ثالًثا إحدى

إحدى   ُ رُ تج ، رب ام كان و   ُ ر  تج عشين، ُثم  يأيت شخٌص، فيصّلِّ هبم ثالًثا، ُأيب   يرجع إىل بيته فيصّلِّ و  

اوي  هي املستحب ة، أن  ُ د  حج و    ُ ر  تج أنا ال أعلم، لكن كان يصّلِّ و   عشة   اوي ، الرت  ، فالوتر غري الرت 

.ىل  عشين ركعةً ُتص    ، وما زاد هو وتٌر، هذ  هي املسألة األُوىل 

يادة عليها املسألة الث انية: يادة عليها أو الن قص منها؟ نعم، يوز الزِّ ويوز  ،هل يوز الزِّ

لف كانوا يزيدون يف العش األواخر، فقد  يادة عليها فألن ه قد جاء أن  الس  ا الزِّ الن قص منها، فأم 

، فكان إذا جاءت العش ، أن ه كان يؤم  املسلمي يف مسبد الن بيِّ جاء عن سعيد بن جبري  

، يزيدون يف العش األواخر،  ، وما زال املسبد اضحرام، واملسبد الن بوي 
األواخر زاد تسليامت 

ليل ى ال ذي يف آخر ال  م  ًدا» :وُيس  ىل  يل، فإذا صل  صل يف املسلم أن ه ينام يف ال، ألن  األ«هتب 

ي   اوي ، ذهب ورقد قلياًل ُثم  رجع، فالن اس أصبحوا اآلن يسهرون، فُسمِّ ًدا» :الرت  ، ألن نا «هتب 

اوي ، ثم   . نصّلِّ العشاء، ُثم  نصّلِّ الرت  اوي  األُوىل  ة الرت  د، تتم   نرقد، ُثم  نرجع فنتهب 

يادة والن قص.  إًذا يوز الزِّ
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الة تراويُ  يصّلِّ إحدى عشة ركعاآلن كثرٌي من الن اس،  ، لكن  ًة، اضحقيقة هذ  الص 

ث  الن اس ودعاهم ألن يصل وا إحدى عشة ركعًة، ضعُف  ىل  عشين، وإن ام ب ع  األفضل أن ُتص 

نة كلِّها إال  قلياًل، فإذا ق ُر يف الس 
مان، أصاًل رب ام ال ُيوت  لت  اهلمم، وكثرٌي من املصلِّي يف هذا الز 

ن ة  وتر، رب ام تشق  النصّلِّ العشين، ثم بعدها له: س عليه، ولكن ليس معنى ذلك أن  هذ  الس 

ُر عىل من فعلها، وهذا غري صحي    ط ل، أو ُينجك  ىل  عشين، ُتع  ن ة، واألفضل أن ُتص  ، بل هي الس 

 !ُر عىل صحابة رسول اهلل  فعل ذلكفكيف ُينجك  

اهم أصولنا يف االستدالل أنا أقول هذا ملا؟ أل ذين نحن وإي  ن نا نرى بعض إخواننا ال 

 ُثم  خرجوا، وأوتروا بواحدة ، وتركوا ا يف املسبد اضحرام صل وج وج ت  سواٌء، إذا أ  
ا عش  ركعات 

ة العشين، كام كان صحابة رسول اهلل  يفعلون، فاإلنسان يقتدي بام عليه  األفضل وهو تتم 

لف األوائ  ل.الس 

يخ عطي ة سامل- شايخوقد مجع بعض امل اوي  يف املس-الش  بد رسالًة، تتب ع فيها صالة الرت 

حابة ، من عهد الص  ومر  عىل كتب الت اريخ، فوجد أن  يف كلِّ زمان   ،إىل زمننا هذا الن بويِّ

ىل  عشين ركعًة، أو ثالثي أحياًنا فهي ُتزاد ا ُتص   عن العشين. وما نقصت ،يذكرون أّن 

، اخلطأ اإلنكار عىل من  ىل  فاملقصود أن  اخلطأ ما هو؟ ليس الن قص، الن قص خالف األ وج

ا أن تنقص، فأغلب املساجد اآلن  ن ة، هذا هو اخلطأ، أم  فعل عىل قول مجاهري أهل العلم أن ه الس 

المة أغلبهم يصل ون إحدى عشة    ىل األكثر.ع عشة   ، أو ثالثة  نسأل اهلل الس 

(قوله:  وَن َرْكَعة  عةعندنا فيها أحكامٌ  )ِعْشُ  :، تتعل ق هبا عىل سبيل الرس 

ن ة أن تكون كل  ركعتي عىل سبيل االنفصال،  :أن ه مل ا قلنا ُع يف عشون ركعًة، الس  م  ما جُتج

اوي  أربع أربع ىل  أربًعاالرت  ال ذي ا، ضحديث عائشة  ثالثً  ،، وإن ام هذ  متعلِّقة بالوتر، ُتص 

.  ذكرنا  قبل قليل 

(قال:  . أيج  )ُتْفَعُل يِف ََجَاَعة  ، فشطها: أن تكون يف مجاعة  اوي  إال  مع مجاعة  ع الرت  ا ال ُتشج   أّن 
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ىل  الوتر مجاعًة،  هأي أن   )َمَع الِوْتِر(قال:  اوي ، فمن باب الت بع، ُيص  إذا ُصلِّي ت الرت 

ها، صىل  بعدها الوتر من باب الت بع، وإن ام اآلكد ُتص  املستحب  ا اوي ، فمن صال  د هو الرت  ىل  ملتأك 

اويح، ثمَّ يح، وقد ذكرت لكم أنَّ ُأَبيًّاواإنَّام هي الّتَّ مجاعًة،   خيرج فيصّلِّ وحده. ، كان يصّلِّ الّتَّ

بعد  :عشاء، وعب  كثرٌي من فقهائناأي أن  وقتها يكون بعد صالة ال ِعَشاِء()َبْعَد الْ قال: 

ام خمتلفا اجلنس، وألن  سن ة العشاء ال تتداخل مع سن   ؛سنَّة العشاء اوي ، ألّن  م نتكل  نحن ة الرت 

اتبة األفضل أن تكون مت صلًة. ن ة الر   أن  الس 

ىل  فيه تراويٌ ، وإن ام هو خا فغري رمضان   )يِف َرَمَضاَن(قال:  ُط  ص  ال ُيص  رت   به، لكن ال ُيشج

ىل  يف البيت، مثل  اوي  يف البيت، فيبوز أن ُتص  ، فيبوز أن تكون الرت 
هلا أن تكون يف مسبد 

ّلِّ هب ن  لنِّساء يأيت هلا  فيبوز. ن  من ُيص 

ُد(ـ)َوُيوتُِر الْ قال:  د: ال ذي يرقد ُثم  يستيقظ، هذا هو األصل. ُمَتَهجِّ  املراد باملتهبِّ

اوي ، وال  وناوي ، يف بعض األماكن قد يصل  أي بعد الرت   َده()َبعْ  الوتر، ثم   ونيصل  الرت 

يرقدون، ثم  يوترون عىل سبيل االنفراد، أو عىل سبيل اجلامعة، كام يدث يف العش األواخر يف 

.  رمضان 

، ل يعني كان يريد أن يزيد )َفإْن َتبَِع إَماَمه(قال:  كي يصّلِّ مع اإلمام، فإن ه يشفعه بركعة 

 أربًعا وعشين، ثم  يأيت بعد ذلك بوتر ، هذا هو األفضل.

ي تا( ُل َبْيَنهَ )َوُيْكَره التَّنَفُّ قال:  ا ُسمِّ كعات؛ ألّن  م  ؛«تراويٌ  » :يعني أن ه يصّلِّ بي الر  ألّن 

، يصّلِّ أربًعا ثم  يرتاح، فبعض الن اس ق
د يكون فيه نشاٌط، فرييد يرتاحون بعد كلِّ أربع ركعات 

حابة  ر  ، ألن  هذا مل يفعله الص   .أن يصّلِّ ركعتي، نقول: ُيكج

يخ ى أطال عليها أهل العلم، حت   هذ  مسألةٌ  )اَل التَّْعِقيُب َبْعَدها(قال:  أل ف فيها الش 

اوي ، يف قضي  رسالةً  أبا بطيعبداهلل  نام ظن  بعض الن اس أن  حي ؟ما املراد هبا ة الت عقيب يف الرت 

ليلص  املراد بالت عقيب، أن يُ  د، قال: ليس هذا هو الت عقيبهصالة الت   ىل  يف آخر ال   .ب 



 

29 

 

 ، ا يف مجاعة  الة، إم  ا عقبها فيبوز الص  الة يف أثنائها، ليس عقبها، وأم  املراد بالت عقيب: هو الص 

ُل يف اضحرم ع   .ادى، كأن يصّلِّ الوتر وحد ، كام فعل ُأيب   ر  ي، أو فُ كام ذكر املصنِّف هنا، وُيفج

 

اتَِبةُ : قال  نَُن الرَّ : َرْكَعَتاِن َقْبَل الظُّْهِر، َوَرْكَعَتاِن َبْعَدَها، َوَرْكَعَتاِن َبْعَد )ُثمَّ السُّ

ا آَكُدَهااْلـَمْغِرِب، َوَرْكَعَتاِن َبْعَد اْلِعَشاِء، َوَرْكَعَتاِن َقْبَل اْلَفْجرِ  ٌء ِمنَْها ُسنَّ َلُه ، ، َوُُهَ َوَمْن َفاَتُه ََشْ

 .(َقَضاُؤهُ 

 

نن ، أن ه قال:  بدأ بعد ذلك يف آكد الس  اتبة، وقد مر  عن أمحد  نن الر  بعد الوتر، وهي الس 

واتبإنَّ » نن الرَّ ه » :وجاء يف بعض األلفاظ «رجل سوء   الَّذي يّتك السُّ  .«هُ هادتُ دُّ شرَ تُ أنَّ

ا عٌش، وعىل مشهور ثم  عد   ا عٌش ها املصنِّف أّن   «البخاريِّ »ملا يف  ؛املذهب أّن 

، أن ه قال: ابن ، من حديث «مسلم  »و فنص  عىل  ،«ات  عَ كْ رَ  ْشَ عَ   يِّ النَّبِ  نِ عَ  ُت ظْ فِ َح »عمر 

ها الن بي   ا عٌش، هذ  صال  واتب، ما وواظب عليها دائاًم، وسنتكل   ، أّن  م مل ا ننتهي من الر 

واتب وغريها.  الفرق بي الر 

واتب عىل املذهب عٌش فقط، ثنتان قبل قبل أن نتكل   نن الر  واتب، الس  نن الر  م يف آكد الس 

الظ هر، وثنتان بعدها، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل الفبر، وبدأوا بالظ هر ملاذا؟ موافقًة 

الة.للحديث كام مر    معنا يف مواقيت الص 

َحِفْظُت َعِن » :ل: هي عٌش هذ  ملاذا قالوا: إّنا عٌش؟ قالوا: ألن  ابن عمر  ثبت أن ه قا

تي الزمها الن بي   ،«َعْشٌ  النَّبِيِّ  واتب، وهي ال  نن الر   .أي الس 

نن هلا خصائُص  واتب،  هذ  الس  نن غري الر  تي ختتلف عن الس   :منها ها بعد قليلسنذكرال 
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نن -1 نن  أن  هذ  الس  ك، وتركها مكروٌ ، ترك الس  املحافظة عليها مستحب ٌة، ما ُترتج 

نن غري  واتب مكروٌ ، ألن  الر   ا الس  كل  ما كان سن ًة مؤكدًة، فرتكه مكروٌ ، أم 

واتب، فرتكها غري مكرو  ،  ىل  الر   .وإن ام خالف األ وج

نن ا  -2 واتب، من فاتته وكاأن  هذ  الس  - ن حمافًظا عليها، يقضيها بعد ذلكلر 

نن الر   َض  أبًدا، إال  -واتبوسيأيت إن شاء اهلل قضاء الس  واتب فال ُتقج نن غري الر  ا الس  أم 

ء وجب عليه.  ًة، ألن  الن بي  خاص    للن بيِّ   إذا فعل اليش 

فأن  هذ  ال -٣ واتب، يف حال الس  نن الر  ان فعلها وتركها إذا ك ر يوز للمسافرس 

، «البخاريِّ »لعموم حديث أيب موسى األشعريِّ يف  ؛حمافًظا عليها، وله أجر الفعل

ا مُ حِ َص  هُ لُ عَ فْ ا يَ مَ  رُ ْج أَ  هُ لَ  َب تِ كُ  رَ افَ َس  وْ أَ  َض رِ ا مَ ذَ إِ  َد بْ عَ نَّ الْ إِ »قال:   أن  الن بي    .«يام  قِ يح 

فر، بخالف فمن كان حمافًظا عىل الس   ُر عليها، وإن تركها يف الس  واتب، فإن ه ُيؤج  نن الر 

ا واتب، فإّن  نن غري الر  حى  ؛ليس له األجر عليها إال  أن يفعلها الس  ا من مطلق العمل، كالض  ألّن 

تي سنذكرها بعد قليل  وال نن ال   .س 

ه جاء يف بعض ألفاظ ألن   ؛ا يستوي فيه األمرانوفعلها وتركها للمحافظ عليها، م  

:  حديث ابن عمر   مذيِّ يِف اْلـَحَضِ  َعْشَ َرْكَعات   َحِفْظُت َعِن النَّبِيِّ »عند الرتِّ

ا َفِر َمع  ها الن بي   ،«َوالسَّ  . أحياًنا، وتركها أحياًنا، كام جاء من حديث عائشة    فصال 

واتب ُيْسَتَحبُّ فيها أموٌر؛ من نن الرَّ ا السُّ  ها:أيض 

ا قبلها أو بعدها. ي ًة للفريضة؛ إم 
ال  ب  أن تكون ُمو  ت ح   أن ه ُيسج

ب  صالته يف البيت فيصلِّيها يف البيت،  ت ح  ، إال  ما ُيسج
ثم  وأال  يفصل بينهام إال  عمل طاعة 

 يرج فيكون عمل طاعة  كذلك.

واتب مها ركعتا ال ا(،هَ ُد ا آكَ ُُهَ )وَ قال:  نن الر  يف حديث   فبر؛ لقول الن بيِّ آكد الس 

 : نْ  نَ  مِ رْيٌ َخ  رِ ْج فَ الْ  ِي تَ عَ كْ نَّ رَ إِ »عّلٍّ  .«اهَ يْ لَ ا عَ مَ ا وَ يَ الدُّ
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قالوا: ركعتا املغرب، وقد جاء ما يدل  عىل فضلها من حديث عبيد   ويليها يف األفضلي ة

واء يف ا، موىل الن بيِّ  تِّ الباقية عىل سبيل الس   ألفضلي ة.ثم  باقي السِّ

واتب. نن غري الر   املسألة األخرية هنا: ما يتعل ق بالس 

واتب يف اليوم والل يلة عشون ركعًة: نن غري الر   نقول: إن  الس 

 أربٌع قبل الظ هر. -

 وأربع بعد الظ هر. -

 وأربٌع قبل العص. -

 وأربٌع بعد املغرب. -

 وأربٌع بعد العشاء. -

 فأصب  املبموع عشين ركعًة.

واتب تداخلت، وقد ورد بكلِّ واحد  منها ه ا مع الر  يت ه  ؛ فإن صل  ذ  سنٌن ليست برواتب 

ابَ رْ أَ  ْصِ عَ الْ  َل بْ ّلَّ قَ َص  أ  رَ امْ  اهللُ مَ حِ رَ »حديٌث:  ا كَ بَ رْ أَ  رِ الظُّهْ  َد عْ ّلَّ بَ َص  نْ مَ »، «ع   ،«النَّارِ  نَ مِ  ة  اءَ رَ بَ  هُ لَ  ْت انَ ع 

 : هُ أَ »يف بعض ألفاظ حديث ابن عمر  ا بَ رْ ّلِّ أَ َص يُ  انَ كَ  نَّ نن. ،«رِ الظُّهْ  َل بْ قَ  ع   وهكذا يف باقي الس 

، أْي م (اهَ نْ ٌء مِ ََشْ  هُ اتَ فَ  نْ مَ وَ )قال:  ة  واتب خاصَّ نن الرَّ هذا إذا كان قد  (،هُ اؤُ َض قَ  هُ نَّ لَ )ُس ن السُّ

ا رجٌل كلَّ يوم  يقض سنََّة الفجر فَل شكَّ أنَّ  ، وغري مقصود ،  اعتاد عّل صَلته، أمَّ هذا غري مشوع 

 املقصود ملن كان ُافظ ا عليها، عّل األقلِّ يف أغلب أحواله، فُيَسنُّ له قضاؤها، كيف يقضيها؟

القضاء ياكي األداء متاًما، فكام تصلِّيها أداًء تصلِّيها قضاًء؛ إال  شيًئا واحًدا، وهو أن ه ال 

مس[، يوز قضاؤها يف وقت الن هي، ال يوز، ف من فاتته سن ة الفبر يقضيها بعد طلوع ]الش 

، سواًء وكذلك الوتر؛ من فاته الوتر فلم يصلِّه قبل اإلقامة، وقبل تكبرية اإلحرام من الفبر

، ال يوز له أن يصّلِّ  مس وارتفاعها قيد رم   كان رجاًل أو امرأًة؛ فإن ه يصلِّيه بعد طلوع الش 

واتب نن الر  ة أهل العلم، وليس قول بعضهم. الوتر، أو الس   يف وقت الن هي، وهذا قول عام 
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يْ  ةُ ََل َص : )وَ قال  ْيِل َبْعَد نِْصِفهِ ، ارِ النَّهَ  ةِ ََل َص  نْ مِ  ُل َض فْ أَ  لِ اللَّ ، َوَأْفَضُلَها ُثُلُث اللَّ

َع يِف النََّهاِر بِ ، َوَصََلُة َلْيل  َوََّنَار  َمْثنَى َمْثنَى  (.َأْرَبع  َكالظُّْهِر َفََل َبْأَس َوإِْن َتَطوَّ

 

اوي ، وبعد  بدأ يتكل م اآلن عن صالة الل يل، وأرودها املصنِّف بعد الوتر، وبعد الرت 

واتب نن غري الر  واتب، وما أمل  إليه من الس  نن الر  واتب(؛ ألن ه قال: الس  مفهومه ما هي غري  )الرَّ

واتب، ثم  ذكر قيام الل    يل ملاذا؟الر 

اوي   لوات كل ها تدخل يف قيام الل يل، فالوتر من قيام الل يل، والرت  ج لك أن  هذ  الص  ليبيِّ

واتب  نن غري الر  واتب للمغرب والعشاء من قيام الل يل، والس  نن الر  كل ه من قيام الل يل، والس 

 .يل أوسعُ من املغرب والعشاء أيًضا من قيام الل يل؛ فقيام الل  

ىل  بعد -لكم كام ذكرُت –قيام الل يل يبدأ وقته   ُتص 
من بعد صالة املغرب، فكل  صالة 

ُيون  ما بي العشاءين. حابة كانوا ُيـحج ا من قيام الل يل؛ لذلك الص   املغرب فإّن 

يْ  ةُ ََل َص )وَ قال:   ا، وأم  أيج من الن وافل (لِ يْ اللَّ  ةُ ََل َص )وَ قوله:  (ارِ النَّهَ  ةِ ََل َص  نْ مِ  ُل َض فْ أَ  لِ اللَّ

البقرة: ]ژ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژالفرائض فال، فإن  أفضل صلوات اليوم العص: 

لوات [2٣٨  لل يل من الن وافل املطلقة؛صالة العص، هذا املبزوم به، لكن  املقصود صالة ا فأفضل الص 

بب تفضل بسببها بب؛ ألن  ذوات الس  فصالة  ،؛ فعىل سبيل املثال الكسوفوليست الن وافل ذوات الس 

ىل  من صالة الل يل مطلًقا، وهكذا.  الكسوف يف الن هار أ وج

ليل عليه حديث الن بيِّ  ْيلِ »: الد  ََلِة َصََلُة اللَّ  .«َأْفَضُل الصَّ

ْيِل َبْعَد نِْصِفِه(؛ قال:  : )َوَأْفَضُلَها ُثُلُث اللَّ َأْفَضُل اْلِقَياِم »ضحديث داود  ال ذي ذكرته قبل قليل 

 .«ِقَياُم َداودَ 

م، وجاء يف بعض ألفاظه  )َوَصََلُة َلْيل  َوََّنَار  َمْثنَى َمْثنَى(؛قال:  –ضحديث ابن عمر  املتقدِّ

حي  فـ و ،«َوَصََلُة النََّهارِ »وإن ُتُكلِّم  فيه:  ا يف الص  ْيلِ »أم  ٌق به. «َصََلُة اللَّ  فقط، لكن ه ُملجح 
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ىل  مثنى  ،)َوَصََلُة َلْيل  َوََّنَار  َمْثنَى َمْثَنى(ف: وقول املصنِّ  نا عىل أن  األفضل أن ُتص  يدل 

ت صَلته؛ ولكن مع الكراهة يف اللَّيل، وخَلف األَْول يف النَّهار. ا صحَّ  مثنى، فإن خالف فصّلَّ أربع 

ىل؟[  ملاذا قالوا: يف الن هار ]خالف األ وج

.صىل  أر ألن  الن بي   ا أربٌع بسالم  واحد   بًعا قبل الظ هر، مُح ل تج عىل أّن 

؛ لكن ه مع الكراهة،  ًعا غري الوتر تص   فإن صىل  واحدًة؟ قالوا: فإن صىل  واحدًة تطو 

، نص  عىل ذلك يف  ًعا؛ لكن تص   ُ  له أن يصّل   واحدًة تطو  ر   .«اإلقناع»ُيكج

َع يِف النَّهَ قال:  ها أربًعا بسالم  واحد  فإن ه  (؛َفََل َبْأَس  اِر بَِأْرَبع  َكالظُّْهرِ )َوإِْن َتَطوَّ بأن صال 

واتب، وقد جاء يف ذلك عن عّلٍّ  نن غري الر    يَّ نَّ النَّبِ أَ »:  جائٌز، لكن  هذ  تكون الس 

 .«نَّ هِ رِ  آِخ يِف  مُ لِّ َس ا يُ ع  بَ رْ أَ  [رِ الظُّهْ  َصََلةِ ] َل بْ  قَ ّلِّ َص يُ  انَ كَ 

 لكم أنَّ صَلة النَّهار فوق الثِّنتني جيوز، فَل بأس؛ لكنَّه خَلف األَْول. يدلُّنا عّل ما ذكرُت  هذا

اح  ر  ُش  ا صالة الل يل فصالهتا أربًعا يوز لكن مكروٌ ، كام قر   .«املنتهى»وأم 

 

َحى ،َوَأْجُر َصََلِة َقاِعد  َعَّل نِْصِف َأْجِر َصََلِة َقائِم  : ) قال  ، َوُتَسنُّ َصََلُة الضُّ

َها َرْكَعَتانِ  َوالِ ، َوَأْكَثُرَها َثاَمن  ، َوَأَقلُّ  .(َوَوْقُتَها ِمْن ُخُروِج َوْقِت النَّْهِي إَِل ُقَبْيِل الزَّ

 

(قال:     القاعد إن كان يصّلِّ لعذر  فأجر، )َوَأْجُر َصََلِة َقاِعد  َعَّل نِْصِف َأْجِر َصََلِة َقائِم 

؛  ا ُمِقيام  »تام   .«إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا َمِرَض َأْو َساَفَر ُكتَِب َلُه َما َيْعَمُل َصِحيح 

 .يف الن افلة فيكون أجر  عىل النِّصف؛ كام جاء عن الن بيِّ  وإن صىل  غري معذور  

َحى(،قال:  حى جاء عن الن بيِّ  )َوُتَسنُّ َصََلُة الضُّ ها، وجاء أن  أن ه صال   صالة الض 

ابنَِي ِحنَي َتْرُمُض اْلِفَصاُل »قال:  الن بي   حى، ومُح ل ت ، «َصََلَة اأْلَوَّ مُح ل ت هذ  عىل صالة الض 

 عىل الن فل املطلق، ومُح ل ت عىل صالة الظ هر.
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حى قد ورد فيها أحاديُث كثريٌة لكن تدل  عىل هذا املعنى.  وعىل العموم فإن  صالة الض 

دًة، ولذلك صال حى سن ٌة عند أصحابنا؛ ملا ورد، ولكن ها ليست سن ًة مؤك  ة الض 

ب   ت ح  ـُمسج رينهو كذا نص  أمحُد، و–الج ب ا، -نص  عن املتأخِّ
ىل  غ  حى أن ُتص  ب  يف الض  ت ح  ـُمسج الج

ك أحياًنا. ب  أن ُترتج ت ح  ك أحياًنا، ُيسج  ُترتج 

رس-من الفائدة  حى ال ال-خارج الد  واية الث انية يف مذهب أمحُد: أن  صالة الض  رِّ

ن فاته الوتُر، فتكون  ، وإن ام هي سن ٌة مطلقٌة، وال ذي ورد يف األحاديث إن ام هو بدٌل عم  ب  ت ح  ُتسج

ه[ نفاًل مطلًقا. ا غري  فإن ه يكون ]يف حقِّ ب ًة ملن مل يصلِّ الوتر، وأم  ت ح  حى ُمسج  الض 

ى:  [ة واحدٌة، لكن ]هي صالةٌ الن تيب م  ٌة ُتس   ، أم ال.«ضًحى»مستقل 

ب ا كام جاء الن ص  عن أمحد  بذلك.
ن ة عند فقهائنا أن ُتصىل  غ   إًذا الس 

َها َرْكَعَتاِن(؛قال:   يف بيت أمِّ هانئ. ألن ه أقل  ما ورد يف صالة الن بيِّ  )َوَأَقلُّ

(؛  ت فيها بعض اآلثار.جاء )َوَأْكَثُرَها َثاَمن 

َواِل(، قال:  وقتها من وقت خروج الن هي؛ )َوَوْقُتَها ِمْن ُخُروِج َوْقِت النَّْهِي إَِل ُقَبْيِل الزَّ

مس ق يد رم   كام سيأيت،  َواِل(، )وهو ارتفاع الش  إَِل )املصنِّف كان دقيًقا حينام قال: إَِل ُقَبْيِل الزَّ

َواِل( وال وقت إباحة صالة الظ هر، وما قبله مباُشةً  ألن   ؛ُقَبْيِل الزَّ وأنتم تعلمون أن  اضحد  ال ؛ الز 

وال(يدخل يف املحدود، إذا قال:  الة،  )إل الزَّ وال يوز فيها الص  تي تكون قبل الز  إًذا الل حظة ال 

وال بقليل  هو قيام قائم الظ هرية، وهذا وقت ّن ؛ ألن  قبل الز  ، وهو وقٌت وهذا غري صحي   ي 

َواِل(، )قصرٌي؛ فلذا ناسب أن يقول:  مس قبلها بنحو ثالث إَِل ُقَبْيِل الزَّ يعني إذا زالت الش 

وال بدقيقتي و حى، قبل الز  ،دقائق  هذا هو وقت صالة الض  ا،  نحو ، أو دقيقة  وقٌت قصرٌي جد 

، وسيتكل م عنه املصنِّف بعد قليل    .هذا وقت ّني 

: أردت أن أبيِّ   لك أن  الفقهاء كانوا دقيقي يف هذ  املسألة، وقد اعرتضوا عىل من عب 

وال(. واب أن يقال: )إىل ُقب يجل الز  وال(، فقالوا: الص   )إىل الز 
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اِمعِ قال   ْ ، : )َوُسُجوُد التََِّلَوِة َصََلٌة، ُيَسنُّ لِْلَقاِرِئ َواْلـُمْسَتِمِع ُدوَن السَّ َيْسُجْد َوإْن ََل

ُ إَذا َسَجَد َوإَذا َرَفَع، َوجَيْلُِس، ، الَقاِرُئ ََلْ َيْسُجْد  ، يِف اْلـَحجِّ ِمنَْها اْثنََتاِن، َوُيَكِّبِّ َة َسْجَدة  َوُهَو َأْرَبَع َعْشَ

ُد، َوُيْكَرُه لإِلَماِم قِ  ُم، َواَل َيَتَشهَّ فِيَها، َوَيْلَزُم اْلـَمْأُموَم ُمَتاَبَعُته ، َوُسُجوُدُه َراَءُة َسْجَدة  يِف َصََلِة سٍّ َوُيَسلِّ

َها  (.يِف َغرْيِ

 

د عن وجود موج    ب  تي ُتسج بدات ال  ب ها وهو بدأ يتكل م املصنِّف عن سبود التِّالوة، وهو الس 

؛ واملذهب: أن  القرآن فيه أربع  
تي فيها سبدُة تالوة  ا ال   عشة   قراءة اآلية ال  تي يف سبدًة فقط، وأم 

، وسنتكل م عليها هناك. «ص»سورة   فليست سبدة تالوة  عىل املذهب، وإن ام هي سبدة شكر 

ط يف )َوُسُجوُد التََِّلَوِة َصََلٌة(، قال:  رت   أيج كصالة الن فل، صالٌة كصالة الن فل، فكل  ما ُيشج

ط فيها، وكل  ما يوز يف صالة الن فل وال ي رت   الة صالة الن فل ُيشج وز يف الفريضة فيبوز يف هذ ؛ كالص 

احلة إذا كان املرء مسافًرا، ونحو ذلك. ل عىل الر   جالًسا، والت نف 

اِمِع()إذا قرأ أن يسبد،  (،ُيَسنُّ لِْلَقاِرئِ )قال:  الفرق بي املستمع ، َواْلـُمْسَتِمِع ُدوَن السَّ

ا امع أن  املستمع ال ذي قصد االستامع، وأم  ه؛  والس  وت سمع  امع فهو ال ذي طرق الص  الس 

امع ق بي املستمع والس  ر،  ولذلك دائاًم نفرِّ ج  نب؛ ففي األجر املستمع ُيؤج يف األجر ويف الذ 

ج   امع ال ُيؤج امع فال يأثم، وقد حاء من حديث والس  ا الس  نب املستمع للغناء يأثم، وأم  ر، يف الذ 

، وُروي  موقوًفا وهو  يجه  ومل ابن عمر  د  ُأُذن  ، وُروي  مرفوًعا: أن  ابن  عمر  مر  بمزمار راع  ف س  أص  

يجه  لكامل ما وقر يف  امع ال إثم  عليه، ولكن سد  ُأُذن  ؛ ألن ه سامٌع، والس 
يجه  ُسد  ُأُذن  يأمر صاحبه أن ي 

 قلبه من تعظيم حرمات اهلل ، هذ  مسألٌة أخرى.

امع وامل ستمع؛ ولذلك بعض أهل العلم ّنى عن سامع القرآن؛ قال: ألن ه إًذا فرق بي الس 

، من غري  مع.إإهانٌة له؛ ألن ك تشغل القرآن فتسمعه من غري استامع   للس 
 
 صغاء

 تكل م عنها ابن مفل   يف األدب.
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ْ َيْسُجْد( ه:لوق ْ َيْسُجْد الَقاِرُئ ََل دج بشط أن يسبد  القار ، فإن مل يسبأيج ، )َوإْن ََل

 .«واُد ُج اْس فَ  َد َج ا َس ذَ إِ »ملا جاء من حديث عثامن  وغري :  ؛ يسبد املستمع، ألن ه تابٌع لهالقار ، فإن ه ال

ت إمامته، هاء يقولون: إن  القار  كاإلماموينبني عىل ذلك أن  الفق ، فكل  من صح 

بدة. ت متابعته يف الس   صح 

ُ كاإلمام يف صالة الن افلة،  مأنحن قلنا: إن  سبود التِّالوة، فريضٌة  ت ب  نافلٌة؟ نافلٌة، إًذا ُيعج

، ولكن ه ُم يِّز  وسبد، تسبدج  يِّز تص   صالته الن افلة، (1)فلو كان القار  ليس ببالغ  ، ألن  امُلم 

د معه. ب   فُيسج

 ، لكن يف رواية  أخرى: من[ما تسبد كأن  ]لو كان القار  امرأًة، فاملشهور من املذهب 

، مجاعةٌ  مال   ويكيِّ يخ  كالش   .(2)سبديوغريهم أن  األظهر أن ه  ،مفل   ابن والش 

ابعة، واحٌد  ،ثة: لو كان القارئ غري ُُمَيِّز  الثَّال ع تلقني، و صغرٌي دون السَّ الطِّفل يف اخلامسة يسمِّ

ابعة ، فيها سجدٌة، وقرأها وسجد ا أو الرَّ ، حفظ آية  بيُّ مثَل   معه، هذا كَلمهم. َجُد ْس فَل يَ =  لصَّ

فِّ  ًما عىل القار ، املستمع يف الص  تي بعدها: قالوا: لو كان املستمع، متقدِّ املسألة ال 

فِّ الث الث خلفه، فاملشهور من املذهب أن ه ال يسبد، ألن ه كاإلمام، وال  ل، والقار  يف الص  األ و 

ا ما ذكرت ، وأم  م املأموُم اإلمام  رين،  يوز أن يتقد  ويكي لكم عن بعض الفقهاء من املتأخِّ كالش 

م املستمعُ  ،يتابعه هقال: األظهر أن   وغري   .عىل القار    وإن تقد 

(قال:  َة َسْجَدة  تي يف  )َوُهَو َأْرَبَع َعْشَ ليست  «ص»ملاذا ذكرها؟ قال: لكي ننتبه ألن  ال 

.  سبدة تالوة ، وإن ام هي سبدة شكر 

، أنه ذكر أن  يف  ؛ِمنْها اْثنََتاِن( )يِف احَلجِّ قال:  ملا جاء عند أمحد  وأيب داود  من حديث عقبة 

 .سبدتي «احلجِّ »

                                                 

 أيج )تسبد أنت(، واملراد يسبد املستمع.( 1)

 أيج املستمع.( 2)
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ُ إَذا َسَجَد َوإَذا َرَفَع( قال: ملا جاء  ؛اجًدا يف صالة ، أو يف غري صالة  كان س سواءً و ،)َوُيَكِّبِّ

ُ كَ يُ  انَ كَ   يَّ نَّ النَّبِ أَ » :من حديث ابن مسعود    .«ع  فْ رَ َهْوي  وَ  لِّ كُ  َد نْ عِ -يقول: اهلل أكب- ِّبِّ

 .وهل يرفع يديه؟ ال، ما يرفع يديه

جود عُ فَ رْ القاعدة عندنا، أنَّه ال يَ  ألنَّ  جود، كلُّ تكبري  يتبعه  ،إذا أراد السُّ أو رفع من السُّ

 .لليدين سجوٌد، أو يسبقه سجوٌد فَل رفعَ 

ُ كَ يُ ) :إًذا فقوله ب  رفع اليدين عندها، سواًء كان يف أي يقول: اهلل أك (ِّبِّ ت ح  ب، وال ُيسج

 صالة  أو يف غريها.

ُ إَذا َسَجَد َوإَذا َرَفَع( قوله:  الة، فذكر فقهاؤنا)َوُيَكِّبِّ - إذا كان املرء يف خارج الص 

ين يخ تقي  الدِّ ا بعض الن اس قد يقول: هذ  املسألة غريبٌة ال أعلمها، فيظن  أّن   ،ووافقهم الش 

وا عليها، وهلا أصٌل  بدعٌة، أهل ب  للقار  إذا قرأ القرآن أن يقف، ثم  -العلم نص  ت ح  قالوا: ُيسج

فتكون موافقًة لآلية،  [1٠٩اإلَساء: ] ژ ڌ ڍ ژ :يسبد وهو قائٌم، لكي يكون قد خر  

ب  لقار  القرآ ت ح  ذلك عن  أن يقف ثم  يسبد، وقد جاء ن الت ايل، إذا قرأ وجاءته آيةٌ فُيسج

لف  ين.-رضوان اهلل عليهم-الس  يخ تقي  الدِّ  وقال هبا أمحُد، وقال هبا الش 

الة )َوجَيْلُِس(قال:  فليس حمال  للبلوس، وإن ام يقف، وإن ام  جلوسه هذا، إن كان يف الص 

الة، إًذا قوله:  أيج  )َوجَيْلُِس(  بـدُ صج ق   كان خارج  أي إذا )َوجَيْلُِس(يلس إذا كان خارج الص 

ا داخلها ف الة، أم   .جلسة اسرتاحة   بال، بل يب عليه القيام، وال يالص 

، اجللوس مُ ح  ت  سج هذا اجللوس عندهم مُ  ، وليس بواجب  .ح  ت  سج ب  ، وليس بواجب   ب 

لِّم ب ط ل  سبود التِّالوة، فإن مل يطل  )َوُيَسلُِّم(قال:  الم عندهم واجٌب، فمن مل ُيس  الس 

، فالبد  من الت سليم الفصل، ا ب  له أن يأيت  بسبود  آخر 
ُتح  ا صالٌة، فيلزم فيهسج  عندهم؛ ألّن 

تسليمتان، كام  يف الفرض والن افلة كالمها :الت سليم، وهل تسليمٌة واحدٌة أم تسليمتان؟ املشهور

رس املايض.  مر  معنا يف الد 

 قاعدة
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ر أن  رجاًل يسبد وال يلس ويسلِّم و  ؟ واقٌف فسبد ثم  قام، فسل م وهو هل ُيت ص 

الم واجٌب؛ ألن  حتريمها الت كبري  الة–واقٌف، ما يف مشكلة، اجللوس سن ٌة، والس  وحتليلها -الص 

 الت سليم.

ُد(قال:  عُ  )َواَل َيَتَشهَّ لج عن الن بيِّ  أي ال ُيشج  د مطلًقا، ألن ه مل ُينجق  ب  الت شه  ت ح  ، وال ُيسج

حابة، أحد  من أصحابه  وال عن ًة الص  لف، وخاص  ُل عن الس  لج عنهم، ومل ُينجق  ، وما مل ُينجق 

عُ   .وكبار الت ابعي، فال ُيشج 

: فقهاء احلنابلة من أشدِّ النَّاس إع حابةوخذ قاعدة   .امال  لقول الصَّ

خاصًة، يستحب وّنا أشد  املذاهب األربعة املتبوعة فقهاء اضحنابلة، فكثرٌي من املستحب ات 

حابة، مثل ُفوا بمالزمة الص  ذين ُعر  حابة، أو كبار الت ابعي ال  وإن - خعيِّ إبراهيم الن  : لفعل الص 

، سعيد بن املسي ب معروٌف بمعرفته لقضاء عمر  -ابعي ا، لكن له حكم الت ابعيكان ليس ت

حابة، ذين كانوا فقهاء  فمعروٌف ليس مطلق الت ابعي، وإن ام الت ابعي ال   ، وكانوا مالزمي للص 

ا، ولكن املستحب ات  وقريبي منهم، فتبد كثرًيا من املستحب ات، اإلياب أقل  بكثري  جد 

عون يف هذا الباب.  يتوس 

ال ذين خلفه، ولذلك البد   ]الت شويش عىل[لكي ال يؤدِّي ذلك إىل  )َوُيْكَرُه(قوله: 

ي ي من الظ هر والعص، فإن ه للمأموم أن ينظر  ، كاألُول 
ة  ي  لإلمام، فإذا قرأ بسبدة  يف ركعة  َسِّ

 يت معنا، وبناًء عىل ذلك، رب ام تبطل ركعتهم، وسيأيرب ام أد ى ذلك إىل اختالف اإلمام واملأموم

ي بركنيأن  اإل كعة، سيأيت  مام إذا سبق املأُموم  فقد تبطل -حملِّه إن شاء اهلل يف-ب ط ل ت الر 

الة ألجل هذا األمر، فلذلك كُ  تفسد[و]ركعتهم  ألن ه قد  ؛ر   له ذلك، لكن ه ليس منوًعاالص 

ذا كان من خلفه يرا ، ًة إقرأ سبدًة يف صالة الظ هر، وسبد هلا، وخاص   جاء أن  ابن عمر  

 .إذا ارتفع املانع ،أو ببانبه، فقد ترتفع الكراهة كان قريًبابأن 

 ألنَّ القاعدة: أنَّ ما ُكِره لغريه، إذا ُأِمَن ذلك الغري، فإنَّه ترتفع الكراهة.

 قاعدة

 قاعدة
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 نتي.يعني املكرو  اجلمع بي الثِّ  )يِف َصََلِة ِسٍّ َوُسُجوُده فِيَها(قال: 

ه ()َوَيْلَزُم امَلْأُمومَ قال:  وا: يف كلِّ سبود  يسبد  إال  هذا املوضع، ملا يلزم؟ قال أنج ُيت اب ع 

اَم إِ »قال:   ألن  الن بي   َ ا كَ ذَ إِ ، فَ هِ مَّ بِ تَ ؤْ يُ لِ  امُ مَ  ُجِعَل اإْلِ نَّ ُ كَ فَ  ِّبَّ  خإل «وا ...عُ كَ ارْ فَ  عَ كَ ا رَ ذَ إِ وا، وَ ِّبِّ

 .عىل وجوب املتابعة فدل   ،«واُد ُج اْس فَ  َد َج ا َس ذَ إِ فَ » :اضحديث، ومنه

ب ط ل تج صالة  اإلمام  يف سبدة التِّالوةأموُم فيقول فقهاؤنا: إذا مل يتابع امل وبناًء عليه

 ألن ه ترك متابعته يف هذا الفعل. ؛املأموم، تبطل صالته

ة ال يلزم املتابعةوهو إ هذا املوضع ي  ِّ الة الرسِّ ألن  اإلمام فعل مكروًها،  ؛ذا سبد يف الص 

ا حكٌم، أن ه ال يلزم املتابعة وال يلزم املتابعة يف فعل املكرو ، ولذلك الفقهاء مل ا قالوا: مكروٌ  هل

ل   ىل  ل  م  يف ذلك، لكن لو قالوا: خالف األ وج  ال يتابعه املأموم فيه. و ُ رُ كج م  ـاملتابعة، فالج  ت  ز 

 

ْكرِ  قال ِد النَِّعمِ  ،: )َوُيْسَتَحبُّ ُسُجوُد الشُّ دُّ َوَتْبُطُل بِه َصََلُة ، َواْنِدَفاُع النَِّقمِ  ،ِعنَْد ََتَ

، َوَناس  َغرْيِ   .( َجاِهل 

 

ْكِر(قال:  يف سبود   حديٌث صحيٌ  عن الن بيِّ  دج ر  طبًعا مل ي   )َوُيْسَتَحبُّ ُسُجوُد الشُّ

حابة  كر، وإن ام فعله الص  ي تج فيه أخ-رضوان اهلل عليهم-الش  باٌر، وهو أص   ما يف الباب، وُرو 

حابة ها عن الص   .لكن أصح 

ر صالٌة كذلك، وبناًء عىل ذلك يأخذ أحكام صالة وفقهاؤنا يقولون كج : إن  سبود الش 

م ونحو ذلك. ؛بال القبلةواستق ،الن افلة، كالتِّالوة، البد  له من طهارة   اكب كام تقد   إال  املسافر الر 

ْكر ال َلة، وسيأت يف كَلم املصنِّف بعد ق سجود الشُّ َلة، وإنَّام خارج الصَّ .جيوز يف الصَّ  ليل 

ِد النَِّعمِ قال:  دُّ رت، واندفاع  ،َواْنِدَفاُع النَِّقِم( ،)ِعنَْد ََتَ سواًء كانت النِّعمة حدثت أو تكر 

جل واندفع عنه، فح مالنِّق ي ه الر 
ش  رإذا كان البالء خ  كج ع له سبود الش   .ينئذ  ُيشج 
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ًة عن البل سواًء كانت النِّعم اضحاصلة، ُع ًة للش  د، أو خاص  والنِّقم املندفعة عام  خص، فُيشج 

ر كج  .له سبود الش 

ر  كج ر، وهناك عبادٌة أخرى وهي صالة الش  كج ع سبود الش  وبعض أهل العلم يقول: ُيشج 

ها الن بي  ركعتان، وعىل العموم محلوا حديث الر   تي صال  ا  عند أمِّ   كعتي ال  هانئ عىل أّن 

 .صالة شكر  

، َوَناس   َوَتْبُطُل بِه)قال:  صالته سبود شكر  ب ط ل تج  يف د  ب  س   نج م   (َصََلُة َغرْيِ َجاِهل 

ي  أبوك من ُش  ؛ركافلو أن  امرًأ يف صالته، نافلًة أو فريضًة، جاء  شخٌص فقال: مب ؛صالته
ف 

ها، وهو يف ج  من سفر ، أو جاءك مولوٌد، أو وافقت بك فالنٌة أن تتزو   كمرضه، أو جاءك غائب

الة صالته سب د، قال: اهلل أكب، وسبد، ماذا نقول يف صالته؟ ب ط ل تج صالته؛ ألن ه أتى يف الص 

كر. ُع فيها وهو سبود الش   بام ال ُيشج 

تي هي  «ص»ورة س: سبدة قلت لكم قبل قليل   لو أن   [2٤ص: ] ژ ى  ى ې ژال 

ا أربع امرًأ قرأها يف صالته وسبد، فنقول: ماذا؟ ب ط ل تج صالته عىل املش هور؛ ألن  املذهب أّن 

 عشة ركعًة.

تي مشى عليها ابن مفل     واية الث انية ال  ا األظهر، أن  سبدة  الرِّ  «ص»ورة سوقال: إّن 

، ُر فيها اجلاهل والن ايس، ال ذي ال يعرف  سبدة تالوة ، ال سبدة شكر  ذ  ولكن عىل العموم، ُيعج

 يف صالة ؛ لفرحه فسبد.اضحكم، والن ايس ال ذي نيس  أن ه 

ا سبدٌة؛ ألن ه األحوط د فيه أّن  وج  ال يُ  «ص»ورة سطبًعا لو تالحظون مصحف املدينة، 

ج  ُ سبدًة. من قويل  ت ب   أهل العلم، فال ُتعج
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ْمِس، َومِ : )َوَأْوَقاُت النَّْهيِّ مَخَسٌة، ِمْن ُطُلوِع الَفْجِر الثَّاِن، إِ قال  ْن َل ُطُلوِع الشَّ

، َوِعنَْد ِقياِمَها َحتَّى َتُزوَل، َوِمْن َصََلِة الْ ُطُلوِعَها َحتَّى َتْرَتِفَع قِ  ا، َوإَذا َعْصِ إِ يَد ُرْمح  َل ُغُروهِبَ

، َوجَيُوُز َقَضاُء الْ  َعْت فِيه َحتَّى َيتِمَّ اِف، الطَّو فِيَها، َويِف األَْوَقاِت الثَََّلَثِة فِْعُل َرْكَعَتِي  َفَرائِضِ َشَ

َها يِف ََشء  ِمْن األَْوَقاِت الْ ـَوإَعاَدُة الْ  ٌع بَِغرْيِ ُرُم َتَطوُّ (.َخْمَسةِ ـَجاَمَعِة، َوََيْ

  

رس بدأ املصنِّف بعد ذلك يتكل م عن أوقات الن هي، وهبا ختم هذا الباب، وهبا نختم الد  

 كاماًل.

) تي ال يوز فيها  )َوَأْوَقاُت النَّْهيِّ ، دون مطلًقا، وإن ام يوز فيها أشياءُ صالة الن افلة هي ال 

 الباقي، نذكر األوقات، ثم  أذكر ما ال ذي يوز يف هذ  األوقات.

األصل يف هذ  األوقات: أن ه ال يوز فيها صالة الن وافل، ال املطلقة، وال املقي دة، ال يوز 

.  فيها صالة أيِّ نافلة 

الفبر الث اين، العبة بالط لوع، وهو ال ذي يوافق أذان  ِر الثَّاِن()ِمْن ُطُلوِع الَفْج قال: 

 الفبر.

ْمِس(قال:  ل. أيج  )إَل ُطُلوِع الشَّ  إىل بدء بزوغها، هذا الوقت األ و 

(يُطُلوِعَها َحتَّى َتْرَتِفَع قِ  )َوِمنْ قال:  ،  (َد يقِ ) َد ُرْمح  ر  ا عن األرض، أيج قدج بأن ترتفع جد 

ل وقٌت ويكون اال ل، األ و  ، هذا الوقت الث اين، وهو مت صٌل باأل و  رتفاع بيِّنًا بمقدار قدر رم  

 طويٌل، والث اين وقٌت قصرٌي.

امء،  )َوِعنَْد ِقياِمَها(قال:  مس يف كبد الس  امء، حينام تكون الش  أي عند قيامها يف كبد الس 

 يج ف  عند نقص الج 
 
امء، أيج ألقلِّ حدٍّ له، هذا عند قيا ء ، هذا وقٌت  مها يف كبد الس  وال بقليل  قبل الز 

 قصرٌي، وهو الث الث منفصٌل.
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ابع: ( الوقت الر  ، من  )َوِمْن َصََلِة الَعْصِ الفرق بي الفبر والعص، أن  الفبر وقت ّني 

ا العص ف الةوقت دخول الوقت، أم  ٌق بالص  جاءت عن  تيألن  أكثر األحاديث ال   ؛الن هي متعلِّ

ين أيًضاوقا كام قال أمحُد،–  الن بيِّ  يخ تقي  الدِّ   األحاديث وردت عن الن بيِّ  أكثرُ -له الش 

الة ال بالوقت يف العصبتق ىل  سن ٌة غري راتبة    ولذلك أباح الن بي   ؛ييد الن هي بالص  أن ُتص 

ابَ رْ أَ  ْصِ عَ الْ  َل بْ ّلَّ قَ أ  َص رَ امْ  اهللُ مَ حِ رَ » :قبلها مذيِّ  ،«ع   .كام عند الرتِّ

الة، وليس بالوقتإًذا العبة يف العص، إن    .ام هي بالص 

 وبناء  عّل ذلك عندنا مسألتان.

: ( )َوِمْن َصََلِة الْ عندما قال:  املسألة األُوىل  الة ال بافتتاحها العبةَعْصِ  .بانقضاء الص 

العص، ثم  قطعها وأراد أن  احها؟ لو أن  امرًأ كب  لصالةبافتتما معنى بانقضائها ال 

ل، نقول: يوز، ليست العبة باالفتتاح، وإن ام العبة باالنقضاء، أو بفراغها.  يتنف 

، فإن  وقت الن هي، يبتد  من ذلك  املسألة الث انية: تج مجع تقديم  ع 
أن  صالة العص إذا مُج 

اعة الواحدة، أو الث انية عش والنِّصف، فال يوز لك أن تصّلِّ إىل غروب الوقت، لو مجعها ال س 

مس، وكذلك إذا . الش  ل قبلها بال كراهة  رها إىل آخر وقتها املختار، يوز أن يتنف   أخ 

َعْت فِيهِ قال:  (ُشعت يف الغروب،  أيج  ()َوإَذا َشَ الغروب، يعني من حي  )َحتَّى َيتِمَّ

مس للغروب، ومتيل للغروب، وتبدأ يف الغروب، هذا وقت ّني  قصري  مت صل  ض الش  ترتي  

ابق، حت ى تغرب.  بالس 

إًذا األوقات عندنا مخسٌة عىل سبيل البسط، ثالثٌة عىل سبيل اإلمجال؛ ألن  اثني منها 

ل والث    اين مت صالن، فتستطيع أن تقول:مت صالن ببعضهام، فاأل و 

 .، فيكون الوقتان وقًتا واحًدايد رم   ىل ارتفاع الشمس ق  من طلوع الفبر إ -

وال والوقت الث اين وهو القصري: ال ذي هو وقت قيام -  .قائم الظ هرية، قبيل الز 

 .الشمس والوقت الث الث: يشمل وقتي كذلك، من بعد صالة العص، إىل غروب -
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، وأوقات  قصرية . أن  هذ  األوقات تنقسم إىل أوقات   [:لثةالث ا ]املسألة  طويلة 

 ويلة:األوقات الطَّ 

 .مسمن طلوع الفبر إىل طلوع الش  

 مس يف الغروب، هذان وقتان طويالن.ومن صالة العص إىل ُشوع الش  

 :وهي ؛األوقات القصرية ثَلثةٌ 

، ال يتباوز ربع ساعة  مس إىل ارتفاعها ق  وقت طلوع الش   - تقريًبا، عىل أكثر  يد رم  

، بلتق  .هو أقل  من ذلك بكثري   دير 

 والث اين: عند قيام قائم الظ هرية، دقيقتان تقريًبا، أو ثالٌث. -

 إىل أن تغرب. مس يف الغروبوالث الث: عندما تشع الش   -

قنا بي هذين الوقتي؟  ملاذا فر 

الثة أوقات القصرية هذ  والث   يف اجلميع،نقول: الن هي جاء من حديث أيب سعيد  وغري  

:  ؛لن هي فيها أشد  ا ََل  نِ َُّنِينَا عَ  ات  قَ وْ أَ  ُث ََل ثَ »ولذلك جاء من حديث عقبة  بن عامر  ا يهَ فِ  ةِ الصَّ

ف ن فيها املوتى، بينام الوقتان الط   ،«اانَ تَ وْ ا مَ يهَ فِ  نَ فِ ْد نَ  نْ أَ وَ  ّل  فيها عىل جنازة ، وال ُيدج ويالن، ال ُيص 

ىل  فيها عىل  ف نُ ُيص   .فيها املوتى اجلنازة، وُيدج

ها.  إًذا هذ  األوقات الث الث أشد  يف الن هي، وهلا أحكاٌم ختص 

تي يوز فعلها يف بدأ يتكل م املصنِّف عن األشياء ال  فِيَها(  َفَرائِضِ )َوجَيُوُز َقَضاُء الْ قال: 

 .وقت الن هي

 :ب، ثامنية أشياء فقطعّل مشهور املذه واألشياء الَّتي جيوز فعلها يف أوقات النَّهي ثامنية

،  :هلا ما ذكر  املصنِّف هناأو   وهو قضاء الفوائت، من فاتته صالٌة، فذكرها يف وقت ّني 

والفاء تفيد  ،«اهَ رَ كَ ا ذَ ذَ ا إِ لِّهَ َص يُ لْ ا فَ هَ يَ ِس نَ  وْ ة  أَ ََل َص  نْ عَ  امَ نَ  نْ مَ » :يصلِّها ولو كان وقت ّني  

ة  نَّ ذَ إِ فَ »-الفوري 
ل.، «اهَ تُ قْ وَ  وَ هُ  َك لِ ي ها، هذا األمر األ و   أن يصلِّ

 فيبب حينئذ 
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واتب، وهي سن ة الفبر خاصًة، فإن سن ة الفبر  األمر الث اين: نن الر  ما مر  معنا يف الس 

ب  صالهتا يف وقت الن هي، ألن  وقتها بعد طلوع الفبر، وقبل صالة الفبر، وهذا باتِّ  ت ح  فاق ُيسج

ىل  كذلك.ال خالف فيه  ،أهل العلم ا ُتص   أّن 

، من اِف( الطَّوَ  )فِْعُل َرْكَعَتِي ما ذكر  املصنِّف، قال:  األمر الث الث: وسأرجع هلا بعد قليل 

ا خاص   .كالم املصنِّف، وأّن   ٌة بأوقات  ثالثة 

 اَل  ؛اف  نَ مَ  دِ بْ ي عَ نِ ا بَ يَ »:  من طاف بالبيت فقد قال الن بي   اِف(الطَّوَ  )فِْعُل َرْكَعَتِي 

ا طَ َح وا أَ عُ نَ مْ ـتَ  [ف] «ار  ََّنَ  وْ ل  أَ يْ لَ  نْ مِ  نْيِ تَ عَ كْ ّلِّ رَ َص يُ  نْ ، أَ ِت يْ بَ ا الْ َذ هِبَ  اَف د  أن  ركعتي الط واف،  يدل 

، هذا الث الث. ، ليس هلا وقت ّني   تشمل مجيع أوقات اليوم، من ليل  أو ّنار 

ابع: قٌة بالس   األمر الر  واتبأيًضا متعلِّ تج مع العص، فإذا  ، وهي سن ة الظ هرنن الر  ع 
إذا مُج 

تج الظ هُر مع العص، ففي أحد الو ع 
ىل  بعد العصمُج  ا ُتص  ا سن ٌة راتبٌة، فتكون ألّن   ؛جهي، أّن 

 بالعص، فيصّلِّ الظ هر والعص، ثم  يصّلِّ بعدها سن ة الظ هر. متعلِّقةً 

الة املنذ األمر اخلامس: ، فقهاؤنا يقولون: فعل الص  ورة، فمن نذر أن يصّلِّ  يف وقت ّني 

ا طاعٌة، فتكون واجبًة مثل الواجبات. ي ها يف هذا الوقت، ألّن   يوز له أن يصلِّ

 ويلي.صالة اجلنازة، فإن ه يوز أداؤها يف الوقتي الط   ادس:األمر الس  

ابع: ء الوتر يف وقت الن هي بشط أن عند فقهائنا أن ه يوز قضا ،قضاء الوتر األمر الس 

 .(1)يكون قبل صالة الفبر

إعادة اجلامعة، ما املراد بإعادة اجلامعة؟ قالوا: املراد بإعادة اجلامعة، أن ]األمر الث امن:[ 

يض املرء املسبد، وقد أقيمت وهو يف املسبد، يعني وقت اإلقامة كان حارًضا يف املسبد، 

لي ، من حديث يزيد  حارًضا اجلامعة، ما الد  مذيِّ بن  ل عىل ذلك؟ قالوا: ألن ه ثبت عند الرتِّ

                                                 

 يف أثناء الدرس، ثم  سئل بعد الدرس فقال: )هذا هو الثامن(، فرأيت أن أنقله هنا للمناسبة واجلمع بي املتشاهبات.-حفظه اهلل–مل يذكر  شيخنا ( 1)
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ْينا يف  «؟اَم كُ الُ ا بَ مَ »ما فتل من صَلته، قال: رأى رجلني، بعد  أنَّ النَّبيَّ  :األسود قالوا: صلَّ

ََل ا ُأِقيَمِت  ْد قَ وَ  َد جِ ْس مَ ـى الْ تَ مَّ أَ ، ثُ هِ لِ ْح  رَ يِف  مْ كُ ُد َح ّلَّ أَ ا َص ذَ إِ »رحالنا، قال:   .«لِّ َص يُ لْ فَ  ةُ لصَّ

ََل  ُأِقيَمِت  ْد قَ وَ )قالوا: فقوله:  نا عىل أن   (ةُ الصَّ  .ه إذا حض اإلقامة  يدل 

ص: إذا دخل ن ه خالف القياس، فنقف عند مورد الن  أل- مفهوم ذلك أن  فقهاءنا يقولون

وكان -خل املسبدالفبر ثم  د صىل  العص، ثم  دخل املسبد، أو صىل  - املسبد يف وقت ّني  

دخوله بعد اإلقامة، فال يدخل مع اإلمام؛ ألن ه مل يض اإلقامة، هذا كالمهم، فحملوا اضحديث 

 ال ُيظ ن  به أن ه ال يريد اإلمام. ، فقالوا: إذا حض اإلقامة، لكيعىل ظاهر

تي سبق ذكرها ، (فِْعُل َرْكَعَتِي الطَّواِف )قال:  واِف، َوإَعاَدُة فِْعُل َرْكَعَتِي الطَّ )ال 

 (.اْلـَجاَمَعةِ 

األوقات الثََّلثة ، أنَّ صَلة اجلنازة َتوز يف الوقتني، وُُتْنَُع يف األوقات الثَلثة :القاعدة

ع فيها فعل ركعتي الطَّواف، يف األوقات الثَلثة؛ نَ مْ ، ُيْمنَُع فيها صَلة اجلنازة، ويُ القصرية يعني

ا قصريةٌ   .دة اجلامعة، وُيْمنَُع فيها إعاألَّنَّ

ا ليست وقًتا  ؛ ألّن 
ألن  هذ  األوقات الث الثة، ال يناسب أن تكون طبًعا وقت إعادة مجاعة 

ا ركعت ي الط واف، وصالة اجلنازة، فلظاهر  اتبة، وأم  اتبة، هذا فيام يتعل ق باجلامعة الر  للبامعة الر 

، تي ذكرت لكم قبل قليل  ها  اضحديث، ال  ، وألن  وهو أن ه أشد  قصرٌي، ال  هحديث عقبة  بن عامر 

أن ينتظر واقًفا، دقيقتي أو ثالثة،  نتهائه من طوافهابعد  ز دقائق قليلًة، فباإلمكان للمرءيتباو

 ثم  بعد ذلك يصّلِّ صالة الن افلة.

َها( قال:  ٌع بَِغرْيِ ُرُم َتَطوُّ  من اث امنمن األمور ال أي بغري ما سبق)َوََيْ
 
ألوقات ة، يف يشء

 ابقة مجيًعا، سواًء كانت من ذوات األسباب، أو م ا ال سبب هلا.الس   اخلمسة

ىل  يف وقت الن هي، وصالة  ذوات األسباب: مثل حتي ة املسبد، عندهم ال يوز أن ُتص 

صالة الكسوف واخلسوف ال -يلها، وكيف تكون يف وقت الن هيمعنا تفص وسيمر  -الكسوف 

 قاعدة
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، صالة االستخارة، وذكرنا قبل  ت الن هي، سبود التِّالوة أيًضاقيوز صالهتا يف و ىل  ال ُيص 

واتب، كل  قليل   نن الر   ها ال يوز صالهتا يف وقت الن هي.، قضاء الس 

ىل  يف ابعض اإلخوان يتساهل يف هذا  ألمر، وهذا قول أكثر أهل العلم، عىل أن ه ال ُتص 

حت ى ذوات األسباب يف األوقات  لث الثة، احذر أن تصّلِّ  ًة األوقات اوقت الن هي، وخاص  

 الثة القصرية.الث  

َها(عندنا املسألة األخرية وأختم هبا: قول املصن ف:  ٌع بَِغرْيِ ُرُم َتَطوُّ اضحرمة ينبني  )َوََيْ

ا ال تنعقد، وتبطل الص  ن  إعليها ماذا؟ الفساد، وبناًء عىل ذلك قالوا:  ُرم فإّن   الة.ه إذا ح 

 عندنا حالتان:

الة يف وقت الن هي -  .افتتاح الص 

 .وإكامهلا يف وقت الن هي -

ي ة، وإن افتتحها يف غري وقت الن هي، ثم   فإن افتتحها يف وقت الن هي الة بالكلِّ بطلت الص 

يف أقرب وقت  ا يه  ه  نج يُ ، وإن ام يتص فيها، ف  بطول   دخل عليه وقت الن هي، قالوا: ُكر   له إمتامها

 يستطيع إّناءها فيه.

ت ثجنى؛ فإن  حتي ة املسبد فيه جائزٌة، قيل: ألن  وقت الن هي عند قيام  مسألٌة: يوم اجلمعة ُمسج

. ، فال ّني 
 قائم الظ هرية يوم اجلمعة غري موجود 

ي  ملن أراد أن يصّلِّ  اجلمعة، فالن هي 
ُتثجن  ؛ ولكن ه اسج

، لو قلنا: ال وقيل: بل الن هي باق  باق 

 ، جي  إًذا ال ذي يصّلِّ يف البيت ال ّني عند ؛ ألن  اليوم يوم مجعة، فالعبارة نقول: الن هي باق  ّن 

ج  ليل عىل ذلك؟، ي  ولكن من حض اجلمعة فإن ه ال ّن   ما الد 

حابة كذلك كانوا يصل ون حت ى يقوم اإلمام، والن بي   الن بي   ض رجٌل مل ا ح والص 

جل ويأمر  الن بي   وكان الن بي   ، فكان يض الر  رب ام دخل يف خطبة اجلمعة قبل األذان بقليل 

ّلِّ  ركعتي؛ فدل  عىل أن  اجلمعة مستثناٌة، أي صالة اجلمعة، وليس يوم اجلمعة.   أن ُيص 
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صٌة قبل1س  صَلة العشاء؟ : يقول: هل ُيوَجد سنٌَّة خمصَّ

 «.َبنْيَ ُكلِّ َأَذاَننْيِ َصََلةٌ »ج: إن كان يقصد بي األذان واإلقامة فنعم؛ فداخلٌة يف عموم: 

 وإن كان يقصد قبل دخول وقت العشاء فنعم، إحياء ما بي العشاءين.

َلة؟2س ة قبل الصَّ نَّة البعديَّ  : هل جيوز تقديم السُّ

ن   ب  أن تكون متِّصلًة، ويوز فصلها، وهذا ج: نسينا نتكل م نقول: إن  الس  ت ح  ـُمسج ة الج

. ، أو بانتقال  ب  أن يفصل بينهام بكالم  ت ح   االتِّصال ُيسج

ب  لإلمام فقط، وذكر ابن رجب  أن   ت ح  ومشهور املذهب: أن  االنتقال من املحلِّ إن ام ُيسج

ب  اال-حديث معاوية  وغري –ظاهر اضحديث  ت ح   نتقال لإلمام ولغري ، حت ى املنفرد.أن ه ُيسج

َلة؟3س ة قبل الصَّ نَّة الَبْعديَّ  : هل جيوز تقديم السُّ

ء إذا ُفع ل  قبل سببه ما يوز، تصب  نافلًة  ج: ال، ما يوز؛ ألن ه مل يأت  حمل ها، واليش 

الة الث   ًة، لكن إن جاءك شغٌل فاقضها بعد الص   انية، أو الث الثة.مطلقًة، وال تكون سن ًة بعدي 

وبي:  ،«َصّلَّ َعَش َرَكَعات   أنَّ النَّبيَّ »: يقول: هل يمكن اجلمع بي حديث: ٤س

َة َرْكَعة  ُبنَِي َلُه َبْيٌت يِف اْلـَجنَّةِ »  ؟«َمْن َصّلَّ اْثنََتْي َعْشَ

َة َرْكَعة  ُبنَِي لَ »ج: نعم يمكن اجلمع؛ حديث:   «ُه َبْيٌت يِف اْلـَجنَّةِ َمْن َصّلَّ اْثَنَتْي َعْشَ

واتب وغريها، فمن صىل  يف الل يل ثنتي عشة ركعًة  نن الر  فهو مطلق يف الل يل –يشمل الس 

ي  له بيٌت يف اجلن ة، فضل -والن هار، يعني مموع األمرين
فمن صىل  يف الل يل ثنتي عشة ركعًة ُبن 

واتب، بل هو متعلٌِّق بمطلق اهلل واسٌع، ال تقيِّد  هبذا، هذا الفضل لي نن الر  ا بالس  س خاص 

الة.  الص 

ا ثنتان قبل الفجر وأربع قبل الظُّهر ... إلخ[ قالوا: هذا تفصيٌل وتبينٌي من  ا حتديدها بأَّنَّ ]وأمَّ

اوي، وليس من النَّبيِّ  ا منه. الرَّ كعات اجتهاد  اوي أراد أن ينزل ثنتي عشة عّل هذه الرَّ  الرَّ
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ُع للمنفرد القنوت؟: إذ5س  ا أذن اإلمام األعظم، أو نائبه بالقنوت، هل ُيْشَ

. ن ُت يف الفريضة، وأن يكون إماًما، البد  أن يكون إمام  فرض   ج: ال، إن ام ُيقج

ن ُت فيها؟  ]قولنا:[ إمام فرض  يلزم منها: هل اجلامعة الث انية ُيقج

ن ُت عىل ظاهر كالمهم.  ال ُيقج

؛ فمن كان له إمامان متى «ع إمامه حتَّى ينصف كان له قيام ليلة  من صّلَّ م: »6س

 يصدق عليه احلديث؟

 ج: كيف يكون له إمامان! يعني مثل اضحرم.

املقصود هبا  ،«من صّلَّ مع اإلمام ليلة  حتَّى ينصف ُكتَِب له قيام ليلة  »طبًعا اضحديث: 

اوي .  صالة العشاء، وليس املقصود هبا صالة الرت 

ا يف الفضل، نعم قد ثبت عن  بعض له 
خ  ه ُيدج ء؛ أن  أهل العلم أراد أن يقول هذا اليش 

حابة أن ه قال:  اويح كفاه عن قيام رمضان»بعض الص  فريون أن  أهم  قيام رمضان  ،«من صّلَّ الّتَّ

ا ُغِفَر له ما تقدَّ »: ال ذي يدخل يف حديث الن بيِّ  ا واحتساب  أن   «م من ذنبهمن قام رمضان إيامن 

اوي  فإن ه يصدق عليه أن ه قام رمضان.  من صىل  الرت 

 : ىل  يف االستدالل من إدخاهلا يف الل فظ ال ذي ذكر  أن  ل أ وج من »إًذا إدخاهلا يف الل فظ األو 

.«صىل  مع اإلمام ليلًة حت ى ينصف كتب له قيام ليلة    ، هذا أص  

 به صالة العشاء، وصالة الفبر. اضحديث األصل إن ام أريد

ها 7س َلة، فمن أتمَّ وهو مسافٌر صَلَّ واتب هل هي مرتبطٌة هبيئة الصَّ نن الرَّ : قال: السُّ

ك؟ ا، ومن قص استوى له الفعل والّتَّ  استحباب 

فر.  ج: هي متعلِّقٌة بوصف الس 
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 : هل جيب رفع اليدين يف خطبة اجلمعة؟8س

ر  ُ  رفع اليدين يف خطبة اجلمعة، وقد جاء عند أيب داود  من  ج: الفقهاء يقولون: ُيكج

، فمنعوا من ذلك، بل جاءت روايٌة بحرمة رفع «بدعٌة، بدعةٌ »حديث ُغط يف الثِّاميلِّ أن ه قال: 

ها:  وج م  حابة س  ع  املأمومون من «بدعةً »اليدين؛ ألن  الص 
ع  اإلمام من رفع اليدين ُمن 

، وإذا ُمن 

ُع اليد. رفعها إال  يف ف  ؛ وهو عند االستسقاء، فرُتج
 موضع  واحد 

اويح 9س ل بني الّتَّ ُل َبْيْنَها( هل يدخل يف ذلك التَّنفُّ : قول املصنِّف: )َوُيْكَرُه التَّنَفُّ

د يف العش األواخر؟  والتَّهجُّ

يخ أبا بطي يف  ج: ال، ليس داخاًل يف ذلك؛ ألن  هذ  منفصلٌة عنها، وأطال عليها الش 

 عليه رمحه اهلل.–ذكر هذ  املسألة 

ٌة شديدٌة وقت ا،  ژٺ  ٺ ٺ ژ: يقول: إمام بعد قراءته لقوله تعال: 10س أخذته كحَّ

ه  ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ، وَل يقرأ:  ژ ٹ ٹ ٹ ژثمَّ أكمل من قوله:  ظنًّا منه أنَّ

؟  قرأها، وَل يفتح عليه أحٌد، فام الَّذي يلزمه، وكانت صَلة فجر 

ا ركٌن ج: عىل القول: ب  فإن  صالته باطلٌة، يب أن يعيدها.-وهو مشهور املذهب–أّن 

ا واجبٌة  يخ ابن باز –وعىل القول: بأّن  ، وكأن الش  واية الث انية من مذهب أمحد  وهي الرِّ

ًة يقول: قيل: ركٌن، وقيل:  ًة يقول: واجٌب، ومر  يميل هلا أحياًنا، كام يف الفتاوى املطبوعة؛ فمر 

فإن ه حينئذ  تكون سقطت بالنسيان، ومن ترك واجًبا حت ى بعد انقضاء -يذكر اخلالفواجٌب، ف

ت صالته، وال سبود سهو عليه، واملسألة فيها خالٌف، ولعل  القول: بالوجوب  الة صح  الص 

َلة فهو َأْول، هذا حكم اإل ة  يف مثل هذه احلالة، لكن إن أراد االحتياط ويعيد الصَّ  مام.متِّجٌه، خاصَّ

 فإن قلنا: إن  صالة اإلمام باطلٌة فهل تبطل صالة املأمومي؟

الة؛ ألن ه إذا بطلت  مشهور املذهب نعم، فيبب عليه أن ينبِّه املأمومي فيعيدوا الص 

.  صالة اإلمام بطلت صالة املأمومي، هذا طبًعا عىل الت فريع ال ذي ذكرت لكم قبل قليل 
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َلة فرجع إل قوله؛ أاَل يكون هذا : يقول: إذا ُنبَِّه امل11س نفرد من شخص  خارج الصَّ

َلم مثل اإلمام؟ ، كام اإلمام ُينَبُِّهه املأموم، فيسجد املنفرد بعد السَّ  غلبة ظنٍّ

، نص  عليها  واية الث انية يف مذهب أمحد  واية الث انية، فالرِّ ، عىل الرِّ ج: نعم، هو غلبة ظنٍّ

، واختارها بعض حمقِّ  ين: أن  البناء عىل غلبة الظ نِّ يف أمحد  يخ تقي  الدِّ قي املذهب، واختارها الش 

 حديث ابن مسعود  يشمل اإلمام واملنفرد.

ا مشهور املذهب فقالوا: هو خاص  باإلمام، ومحلوا حديث ابن مسعود  قالوا: إن ام  وأم 

ب  املنفرد 
ا حديث أيب سعيد  فُخوط  ب  به اإلمام، وأم 

 واإلمام مًعا.ُخوط 

. ا، ليس باخلالف القويِّ ا جد   فاملسألة عىل قولي، واملسألة خالفها سهٌل جد 

َلة ما حكمه؟12س ب الكثري جهَل  يف الصَّ  : األكل والشُّ

ا  اهل فيه؛ لكن أم   فقد ُيت س 
ا إذا كان يف نافلة   ال شك  يف بطالنه، وأم 

ج: إذا كان يف فريضة 

الة، يعفون عن اليسري جهاًل أو عىل املذهب فإن ه يف ٌل للص 
 الثِّنتي، ما دام كثرًيا جهاًل ]فهو[ مبط 

ا الكثري فهو عندهم مبطٌل.  نسياًنا، وأم 

 : يقول: ما وجه بطَلن صَلة من قنت عّل من ظلمه؟13س

عاء إال  ب-أو مر  معنا–ج: سيأيت معنا  الة ال يوز فيها الد  م يقولون: إن  الص  بوامع أّن 

الة،  حي  من املذهب أن  من دعا دعاًء خمصوًصا به يف الص  : والص  الكلم؛ ولذلك قال املرداوي 

بطلت صالته، ومثل وا لذلك قالوا: كمن دعا فقال يف -أو نحو عبارة املرداويِّ نسيتها اآلن-

جًة، وزوجًة حسناء، ومااًل كثرًيا،  جال 
ًة مه  قالوا: تبطل صالته، هذا صالته: الل هم  ارزقني داب 

اًل[. حي  من املذهب، هذا ]أو   الص 

ن[  عاء ]له حمال  عاء، مطلق الد  ز  –]ثانًيا:[ أن  القيام ليس حمل ه حمل  مطلق الد  و  إذا قلنا بت ب 

عاء ا القيام فال؛ ولذلك فإن  ال ذين يقولون -مطلق الد  الم فقط، أم  بود، وقبل الس  فمحل ه الس 

افعي ة-بالقنوت  قالوا: تبطل إن زاد عام  ورد.-ومنهم الش 
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خاوي  يف  ذكر بحًثا طوياًل يف « األجوبة املرضيَّة عن األسئلة احلديثيَّة»وقد أطال الس 

الة ملن زاد عن الوارد يف ُدعاء القنوت  سواًء كان القنوت العادي، أو –الت دليل عىل بطالن الص 

 قنوت الن وازل.

اُد فيه.إًذا  هلة، هذا حمل  ال ُيز   املسألة ليست بالس 

بدتي دعاًء مطلًقا غري ال ذي ورد به الن ص  بطلت  العلامء يقولون: من دعا بي الس 

 صالته.

ًد يف غري حملِّه ما يوز،  الة تذكر ذكًرا متعمِّ ا»فالص  ا أو ساجد   «.َُّنِيُت أن أقرأ القرآن راكع 

صاحبنا هذا دعا لفرد  وهو إماٌم، وال يص   لإلمام أن يدعو  لشخصه،  األمر الث اين: أن  

هذ  فعلها بعض الن اس، مل ا مرض بعض –مثل أن يقول: )الل هم  اشفني( بل العلامء يقولون 

يخ فالًنا ًة، بل -املشايخ، فقنت: الل هم  اشف  الش  يقولون: صالتك باطلٌة، هذ  ليست نازلًة عام 

ٌة بالعامل نفسه، فال تدعو تقول: الل هم  اشف فالًنا، صالتك عىل قاعدهتم باطلٌة، ال نازلٌة خ اص 

. ة   عام 
، ادُع يف نازلة   يوز لك أن تدعو  لشخص 

 القنوت من دعا من غري موجب  صالته باطلٌة، ما هو موجبه؟

ٌة به هو  ٌة ما جتز ، ونازلة خاص  ٌة، نازلٌة خاص  ما يز ، -احبنامثل ص–نازلٌة عام 

 وهكذا.

ه إذا رجع بطلت 14س جوع بمعنى أنَّ : يقول: هل مرادهم إذا شع يف القراءة حرم الرُّ

 صَلته، أو ال؟

ء. ا بطلت، ذكرُت هذا اليش  جوع، فإن  رجع فإّن   ج: نعم، قلنا: إن ه ال يوز له الر 

 ما املراد هبام؟؟ و«سبحانك»، و«آمني»: قال: متى يقول املأموم يف القنوت: 15س

، ژ ٻ ٻ ٻ ژ، هذا واضٌ ؛ «آمي»ج: عندنا إذا دعا دعاء  طلب  فتقول: 

ن من خلفه. وكان الن بي    يدعو ويؤمِّ
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 عىل اهلل 
 
عاء دعاء ثناء ، وإن ام كان الد  ى: الن وع الث اين: إذا مل يكن دعاء  طلب  م  ، وُيس 

ا أن ، فهنا بعض أهل ، مثل متبيد اهلل «دعاءً » ا أن تسكت فال تقول شيًئا، وإم  العلم يقول: إم 

، هو داع  فتقول مثله؛ ألن  هذا الث ناء فيه معنى ژ ٻ ٻ ٻ ژ، «آمي»تقول: 

 : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته »الط لب، وقد جاء عند الن سائي من حديث أيب سعيد 

ائلني  «.أفضل ُمَّا أعطي السَّ

الة، «سبحانك»من باب الث ناء فتقول: وقال بعضهم: إن  هذا  ، مثل ما يقال يف أثناء الص 

.  وإن نفا  بعضهم، وال أدري عام  هو مستندهم، وحتتاج إىل مراجعة 

؟ 16س ُجل أيفتي وهو َيفظ أربع مئة  حديث  : يقول: ما مقصود أحَد ]إذ قيل له:[ الرَّ

 قال: )أرجو(؟

 ج: قصد  بيان خطورة الفتوى.

 : هل ال يوَجد جمتهٌد بعد ابن تيميََّة وابن القيم؟: يقول17س

ام  :  يوطي  س  د عّل من أخلد إل األرض وجهل أنَّ »ج: هذ  أل ف  فيها كتاًبا كاماًل الس  الرَّ

 .«االجتهاد يف كلِّ عص  فرٌض 

َلم جيوز أن يكون قبله؟18س جود الَّذي بعد السَّ  : يقول: هل السُّ

 ج: نعم.

ا لغري مصلحة ؟: وهل الذِّ 19س َلم يكون كَلم   كر الَّذي يكون بعد السَّ

الة. الة؛ ولكن ه ذكٌر من جنس الص   ج: نعم، هو كالٌم لغري مصلحة الص 

فع داخٌل يف حقيقة الوتر، أم هو صَلٌة منفصلٌة؟20س  : هل الشَّ

وتر  ج: يتلف الن اس، بعض الن اس وتر  ثالٌث، فيكون شفعه من وتر ، وبعض الن اس 

فع من قيام الل يل، فأحياًنا يكون من الوتر، وأحياًنا ال يكون من الوتر.  واحدٌة، فيصّلِّ الش 
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كعتني اللَّتني كان يصلِّيهام النَّبيُّ 21س هو جالٌس، هل  : يقول: قول العلامء يف الرَّ

 ُها مشوعتان؟

تي بعد الوتر فنعم، يستحب ون أن يصّلِّ  ا  ملرء بعد الوتر ركعتي.ج: إن كان يقصد ال 

د 22س جوع، إالَّ أن يشع يف القراءة، ومن ترك التَّشهُّ : من ترك ركن ا وجب عليه الرُّ

، ما وجه التَّفريق؟ ل وجب عليه ما َل يستتمَّ  األوَّ

، بخالف الُركن،  َض  ل ركٌن، والث اين واجٌب، والواجب إذا فات حمل ه ال ُيقج ج: أن  األو 

هو. هذ  ذكرهتا يف تي إذا ضبطتها ضبطت ُجل  أحكام سبود الس   القاعدة األوىل، ال 

ه ثابٌت عن 23س نا حينام ذكرنا مشوعيَّة ]قنوت[ الوتر ذكرنا أنَّ : يقول: أشكل علينا أنَّ

حابة وتعليم النَّبيِّ   ، فهل ثبت من فعله أنَّه قنت يف الوتر؟الصَّ

كان يعلها يف  أن  الن بي   ة عن عّلٍّ عند أمحد  واألربع ج: ثبت عن الن بيِّ 

 وتر ، وحديث اضحسن أن ه عل مه، وثبت أن ه قنت يف الن وازل.

تني؟24س د مرَّ ا، وتشهَّ ك إذا صّلَّ الوتر تسع   : يقول: هل يتورَّ

م يقولون  ك يكون يف الت  –ج: املذهب: أّن  : أن  الت ور 
د كام مر  معنا يف حديث أيب مُح يجد  شه 

ك يف الث اين يف ظاهر كالمهم، مع  ٌل، فإذا جلس يف الوتر جلستي فإن ه يتور  ٌد أو  ال ذي يسبقه تشه 

 أينِّ ما وقفت عىل نصٍّ هلم يف ذلك.

كوع؟25س فع من الرُّ ُك مسبلة  بعد الرَّ ة أم ُتّْتَ َّ  : يقول: بالنِّسبة لليد هل ُتوَضع حتت الُّسُّ

وا ج: يوز عندهم الوجه ب  القبض، نص  ت ح  ل، وال ُيسج دج ان؛ يوز القبض، ويوز الس 

؛ لعموم  ب ض  ؛ وإن ام يستوي األمران، واختار مشاينا أن  األفضل أن ُتقج ب  ت ح  عليه، قالوا: وال ُيسج

ْدل»: حديث أيب هريرة   كوع، وما بعد ، ولعموم  ،«أنَّه َّنى عن السَّ فيشمل ما قبل الر 

كوع  ،«كان يقبض يده يف قيامه أنَّ النَّبيَّ »: ن حبر  حديث وائل ب فيشمل ما قبل الر 

 وما بعد .
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 : يقول: وقت النَّهي يبدأ من طلوع الفجر فهل الوتر مستثنى؛ َفُيْقَض فيه؟26س

ج: نعم، هذا هو الث امن، هو مستثنى، قضاء الوتر عند فقهائنا أن ه يوز قضاء الوتر يف 

 شط أن يكون قبل صالة الفبر.وقت الن هي ب

هو، هل سجد سجدة  واحدة  أم اثنتني، ماذا يفعل؟27س  : قال: من شكَّ يف سجود السَّ

ن  فيكون سبدًة واحدًة. ت يجق  ـُمسج  يبني عىل الج
 ج: هو شاك  يف فعل واجب  يف وقته فحينئذ 

 : يقول: من قال يف القرآن: ]...[ فقد كفر؟28س

.ج: ال أعلم هذا الن   ، ما أدري ما املراد، ما مر  عّل  هذا الن ص   ص 

افعي   يه:  لكن تعرفون أن  الش  آن هبذا االسم؛ وإن ام كان يسمِّ ي الُقرج كان ال يسمِّ

ان» ا، «الُقر  ان»، ويقول: إن  هذا االسم ليس مشتق  ا « الُقر  ا، وأم  آن»ليس مشتق  فهو مشتق  « الُقرج

يه: من القراءة، فكان ي ان»سمِّ  ، فيقول: هذا اسٌم منحوٌت عىل هذا الكتاب العظيم.«الُقر 

ُع سجود التَِّلوة ملعلِّم القرآن، ومتعلِّميه عّل املذهب؟29س  : يقول: هل ُيْشَ

ُع.  ج: نعم، إذا سبد القار  ُيشج 

عاء؟30س ُع الثَّناء عّل اهلل قبل الدُّ  : هل ُيْشَ

، واإلنسان إن أراد مدوٌح يف ج: الث ناء عىل اهلل 
 
، لكن  املقام مقام ُدعاء

 كلِّ وقت 

 األفضل يقتص عىل ما ورد؟

َ حتية املسجد، ثمَّ سنَّة الفجر؟31س  : هل جيوز أن يصّلِّ

ج: ال، ما يوز؛ ألن  حتية املسبد تدخل يف سن ة الفبر، فيصّلِّ سن ة الفبر يف املسبد، 

ُئُه عن حتي ة املسبد، وتتد ز   اخل معها.وجُتج

ُب –وهذ  املسألة؛ قضي ة حتي ة املسبد مشكلٌة؛ كان بعض أهل العلم  أظن  ُتنجس 

وكاينِّ  ُل املسبد قبل اإلقامة، فيقول: إن دخلت -للش  كان يصّلِّ ركعتي الفبر يف بيته، وي ص 
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تظر حت ى خالفُت الن هي وجلسُت، وإن صلِّيُت خالفت الن هي، فأراد أال  يقع يف األمرين، فين

 يقيم ]املؤذِّن[ ويدخل.

ة  الفقهاء يقولون: إن كنت صل يت يف بيتك فتدخل املسبد وجتلس من غري صال 

ارع  رس يأيت ويلس مباُشًة، أذن لك الش  ركعتي، مثل اإلخوان عندما يضون العص الد 

 بذلك.

ا، ودخل معي شخٌص، ثمَّ سهيُت، وشككُت 32س هل أنا  : يقول: لو صلَّيت مسبوق 

خص ]الَّذي دخل معي؟[ ، فهل يصحُّ أن أبني عّل الشَّ
 (1)مسبوٌق بركعة 

ج: أصاًل املسبوق ما يوز أن يكون إماًما، هذا قول أكثر أهل العلم، ما يوز أن  املسبوق 

 يكون إماًما، إال  عىل قول بعض أهل العلم، واألحوط أال  يكون إماًما؛ الختالل أمرين:

الة.]األمر األو   ل الص   ل:[ فقد ني ة اإلمامة من أو 

الة بني ة أن يكون مأموًما، فكيف يقلبها إىل  األمر الث اين: أن  هذا املأموم قد افتت  الص 

حي  أن  املسبوق ال يكون إماًما، صلِّ وحدك وال جتعل  ! ويف ]أثنائها![، هذ  مسألٌة الص  إمام 

 مسبوًقا إماًما لك.

يخ مستفهاًم:[ إذا صىل  ببانبي وأنا ما نويت اإلمامة؟]أحد اإلخوة ا  ضحضور قال للش 

يخ: صالته باطلٌة، هذا سبٌب ثالٌث: أن ك ما نويت، بعدما تنتهي قل له: أعد  قال الش 

 صالتك.

                                                 

يخ -واهلل أعلم–( ال ذي يظهر يل 1) ائل معنى آخر نتقل ذهنه إىلاأن  الش  ام االثني دخال مسبوقي مـع إمـام   ،غري مراد الس  ائل أراد أّن  فكأن  الس 

ع يل أن أبني  عىل ما فعله هذا املسبوق اآلخر ال ذي ببانبي عندما شـككت؟ هـذا ا كعة، فيسأل: هل ُيشج  ل ـذي واحد  يف نفس الوقت ونفس الر 

ؤال واهلل أعلم.  يظهر يل من الس 

يخ فإن  حها الش  ورة ال تي وض  ؤال؟ قلُت: للفائدة يف اجلواب عن الص  ـيخ انتقـل ذهنـه -حفظـه اهلل–قيل: ملاذا كتبت  الس  وكـون الش 

ٌص من قدر   يخ، وال تنق  يق–ملسألة  أخرى فليس فيه نقٌص يف حقِّ الش  ـدِّ ارين، وجعلـه مـع الن بيـي والصِّ ي حفظه اهلل، ورفع اهلل قـدر  يف الـد 

هداء  .أكون أنا املخطئ، واهلل أعلم ونسبة العلم إليه أسلم ب امرو-والش 
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«: الفاحتة»: يقول: هل ُيَراِعي الَّذي يفتح عّل إمامه حال إمامه؛ كأن يقول إذا ترك 33س

جود: ، ويق«احلمد هلل» كوع، أو السُّ  ؟«سبحان اهلل»ول إذا ترك الرُّ

 ج: ما يف مانٌع، أو قرأ آيًة.

ل، ثمَّ شع يف 34س د األوَّ ، وسبَّح به «الفاحتة»: يقول: قام اإلمام للثَّالثة ناسي ا التَّشهُّ

د، وكان قد بدأ يف  ه ، فهل تبطل صَلته، أم أ«الفاحتة»املأمومون، فاستحيى، فرجع إل التَّشهُّ نَّ

ا فقط؟ م   ارتكب ُرَّ

ر، يب عليه  ذ  ج: نقول: سبق معنا أن ه إن كان عامًلا باضحكم بطلت صالته، واجلاهل ُيعج

هو فقط.  سبود الس 

اويح أفضل من الوتر؟35س م املؤلِّف الكَلم عن الوتر، علام  أنَّ الّتَّ  : يقول: ملاذا قدَّ

ل يف ع  مه ملناسبة؛ وهو أن  الوتر ُيفج اوي  تكون يف بعض األوقات؛  ج: قد  ، والرت  كلِّ حال 

ر حكم الوتر  ك  ىل  مجاعًة مع الوتر؛ فناسب أن ُيذج اوي  فهي ُتص  ، وإذا ُفع ل ت الرت  وهي يف رمضان 

ىل  مجاعًة مع الوتر(. ىل  معها؛ ولذلك قال: )ُتص   ال ذي ُيص 

َ الوتر36س كعات قبل أن يصّلِّ  ؟: هل جيب أن ينوي عدد الرَّ

 ج: ال، ما يب.

ا بثقتهم؟37س ط أن يكون جازم   : هل ُيْشَّتَ

يج  ]باإلمام[، ال يلزم ذلك. بِّح  ـُمس   ج: ال، أي الج

َلة؟ وهل هو من املباحات، أم نوٌع 38س : يقول: ما حكم تلحني دعاء القنوت يف الصَّ

 من االعتداء؟

ا، وهم يقولون: يُ  ر   الل حن، مكروٌ  عندهم؛ ج: هذ  تكل موا عنها كالًما طوياًل جد  كج

ًما.  لكن ليس حمر 
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كوع، وَل يتابعه املأموم يف ذلك، فام حكم صَلة املأموم؟39س  : إذا قنت اإلمام قبل الرُّ

 ، ب  ت ح  ج: ال، هو تابعه، لكن ه مل يتابعه يف رفع اليدين والت أمي، ورفع اليدين والت امي ُمسج

ا ليست أفعال، وإن ام هي أقوال.ليس واجًبا، ال يلزم فيهام امل  تابعة، ألّن 

َلة، 40س هاب للصَّ جوع بعد الذِّ د بدعٌة، أي الرُّ : يقول: بعض النَّاس ذكر أنَّ التَّهجُّ

 فهل هذا صحيٌح؟

ج: ال، جاء عن سعيد بن جبري  أن ه كان يصّلِّ هبم، ثم  يذهب، ثم  يرجعون يف آخر الل يل 

ُلوّن  ا يف مسب
م  ُيكج يخ عبداهلل أبابطي له رسالٌة كاملٌة يف هذا  د الن بيِّ ف  وقلت لكم: إن  الش 

 املوضوع.

هو قبل أو بعد إنَّام هو عّل سبيل األفضليَّة؟41س جود للسَّ  : يقول: فهمُت أنَّ السُّ

، طبًعا بال خالف؛ أيج يف 
ج: نعم هو كذلك، وحكا  القايض أبو يعىل بال خالف 

 أن ه إمجاٌع. املذهب، بعضهم فهم

ُدون يف ذلك، فام توجيهكم؟41س تابع   : قال: لكن سمعُت بعض املشايخ يشدِّ

ين يقول: هذا واجٌب، « املبدع»ج: ال، ليس تشديًدا، هو نقل يف  يخ تقي  الدِّ أن  الش 

ي  يقول: هذا تأكيٌد الزٌم، ولو قيل بكذا لكا يخ كالمه الص  يخ، الش  ن له واضحقيقة مل يقله الش 

ي  اتِّفاق أن ه يوز قبل 
ح بالوجوب، وُحك  وجٌه، فلم يقل بالوجوب مطلًقا الشيخ، ما رص 

الم، وبعد .  الس 

، هل تبطل صَلته؟42س ، وإنَّام ألمر  شخيصٍّ  : يقول: لو قنت اإلمام لغري نازلة 

عاء غري مشوع  أ صاًل يف غري ج: نعم تبطل؛ أتى بذكر  غري مشوع  يف غري حملِّه، هذا الد 

.  هذا املحلِّ
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ه ال يصّلَّ فيه إالَّ 43س امليَّة، علام  أنَّ  كساحة املسجد هذه الشَّ
: هل جيوز البيع يف ساحة 

 صَلة العيد؟

احات تأخذ حكم املسبد بشطي:   ج: ذكرنا هذ  املسألة قبُل؛ أن  هذ  الس 

ل: ط األو  وقًفا، فلو كانت ملًكا  الوقف والت خصيص، أن تكون تابعًة للمسبد الش 

عنا  وهذا قوٌل –آلدميٍّ مهام كانت، وإن كان الن اس يصل ون فيها فليست مسبًدا، إال  إذا توس 

ا؛ وهو الوقف املؤق ت ا جد  الة يف هذ  البقعة سنًة، -وجيٌه جد  قد أقول: أذنت للن اس بالص 

بيد، وهذا أشار له بعض اضحنفي ة، وبعض فنقول: يأخذ حكم املسبد، وإن مل يكن وقًفا عىل الت أ

 اضحنابلة قال به، هذ  مسألٌة أخرى ليس هذا حمل ها.

ط الث اين: املي ة هنا حماطٌة، فال يوز البيع فيها، خارج  الش  احة الش  البد  من اإلحاطة، الس 

احة ا حماطٌة، فإحاطتها يعلها من املسبد، خارج الس  احة يوز؛ ألّن  يعني يف املواقف وإن - الس 

ع ام ُيوس   هذا يوز فيه.-كانت املواقف تابعًة للمسبد، ورب ام املسبد يوًما من األي 

أ قبل دخول الوقت، ثمَّ خرج بقاياه 44س ، وتوضَّ : يقول: من سلت ذكره ألجل املذيِّ

، يعيد أم ال؟  وهو يصّلِّ

:  به يف ج: نقول: من سلت، وفعل مثل ما أمر الن بي   حديث ابن عب اس  عند أيب داود 

يعني مالبسه، فرجه محلو  عىل نض  املالبس فإن ه حينئذ  ال يلتفت ملا  ،«أنَّه أمر بنضح ثوبه»

 خرج منه، وإن حس  برطوبته؛ إال  أن يرى بعينيه

َ سنة ألف وأربع مئة  وثَلثة45س : يقول: ذكر عبداهلل بن حيد تويفِّ
وت  (1) يف شحه الصَّ

وض»ّل ع ؟« الرَّ مح هو ستَّة أذرع  ح بعض األصحاب أنَّ مقدار الرُّ مح، قال: رصَّ  مقدار الرُّ

 ج: ال أعلم، لعل  صحابنا هذا يأتينا ببحث هذ  املسألة، وأكون له شاكًرا، ومثنًيا.

 

                                                 

حي ، يف العشين من ذي اضحبة 1) يخ ُتُويفِّ سنة ألف وأربع مئة واثني، وليس ثالثة(، وهو الص   هـ.1٤٠2( قال شيخنا حفظه اهلل: )أظن  الش 
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ل النَّهار أكفك آخره»: ما القصد بحديث: 46س ا أوَّ  ؟«يا ابن آدم صلِّ أربع 

 يكفيه أمر شأنه. اهلل  ج: عىل ظاهر ، أن  

اد»: قال: يف بعض نسخ 47س َلة، وَل « الزَّ زيادة: )تغميض العينني( يف مكروهات الصَّ

 تتكلَّم عنها؟

يادة، وعىل العموم تغميض العيني  تي معي ومع القار  ليس فيها هذ  الزِّ ج: الن سخة ال 

ُت له أن ه مكروٌ ؛ ألن ه قد يسبب الن عاس ، وقلُت: إن  الت غميض إال  أن يكون  رب ام أُشج من جهة 

هن فيبوز. ش الذِّ  ببانبه يشٌء يشوِّ

لوات غري املفروضة يف املسجد احلرام؟48س  : يقول: هل ُيوَجد وقٌت للنَّهي للصَّ

ج: املسبد اضحرام كل  أوقات الن هي موجودٌة فيه؛ إال  ركعتي الط واف، هذا الفرق، فرٌق 

ي غري  من املساجد[ لو دخلت املسبد اضحرام يف وقت الن هي ال تصّلِّ ركعتي، بي املسبد ]وب

َ »الكالم عىل ركعتي الط واف فقط املستثناة، واضحديث:  ا طاف هبذا البيت أن يصّلِّ ال ُتنعوا أحد 

 «.ركعتني

،49س ة النَّاس ال يصحُّ  : يقول: هناك بعض اإلخوان يقولون: إنَّ تدريس املذهب لعامَّ

ليل؟ اجح بالدَّ  وإنَّام ُيَعلَّمون الرَّ

 عندنا مسألتان:ج: 

ق بي أن تتعل م لتصب  فقيًها، وبي أن تتعل م لكي تتعب د  املسألة األوىل: هناك يب أن نفرِّ

. اهلل 
 
 يف هذ  املسألة، لكي تعمل، يف عبادة  وبيع  وُشاء

خص العبادة والعمل إن كان من أهل االجتهاد وال ليل، وال الش  ن ظر فينظر ويأخذ بالد 

ليل،  ليل، فيذهب للت قليد ويرتك الد  يوز المر   كائنًا من كان أن يأخذ بتقليد  إذا ظهر عند  الد 

ًرا. ًما، أو متأخِّ  ال يوز لكائن  من كان، متقدِّ

جل من أهل االجتهاد والن ظر فينظر.  إًذا ففي العمل إذا كان الر 
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بام عليه العمل، هذا  جل من أهل االجتهاد والن ظر فأصاًل هو يتعب د اهلل إذا مل يكن الر  

ا عند العلامء:  ت ى به، فام «ما عليه العمل»مصطلٌ  مشهوٌر جد  ـُمفج ، ويقصدون بالعمل، أي الج

 فأهل البلد يعملون به؛ ولذلك يقول بعض اضحنفي ة 
 
وهو ابن –دام الن اس يف بلد  يفتون بيشء

جل من أهل العلم، وكاتًبا وحافًظا لكتب «: عقود رسم املفتي»ن يف ُشح عابدي قال: يكون الر 

ي  هبا؛ حت ى يعلم 
ت  تي حفظها ال يوز له أن ُيفج أهل العلم، يدخل بلًدا عىل نفس الكتب ال 

ف هم، وما جرى عليه عملهم.  ُعرج

إىل أن  « التَّحبري»يف  ولذلك دائاًم الن اس ينظرون ألهل بلدهم، وقد أشار املرداوي  

ها. ٌة ختص   معي   هلا قو 
ة يف بلد   الفتوى العام 

ليل فعىل ما  ليل، من ال يستطيع الد  ليل إن كان يستطيع الد  إًذا من حيث العمل يب بالد 

 عليه العمل.

ة الن اس؟  طيِّب أنا رجٌل أريد أن أعلِّم الن اس؛ عام 

ة الن اس إذا أردت  هم فعلِّمهم بام عليه العمل عند أهل بلدك، فال تأتيهم عام  أن تعلِّم 

مس ]يف[ رابعة الن هار، فهناك  ليل كالش   خارج  عام  عليه العمل؛ إال  أن يكون واض  الد 
بقول 

 ترتك القول لضعفه.

، وال عن أ-شافعي  -يعني مثاًل جاء الن ووي   افعيِّ د روايٌة عن الش  حد  من فقال: ال ُيوج 

افعي  إذا ص   اضحديث  أصحابه، أن  أكل ضحم اجلزور ينقض الوضوء، مل أجد، قال: لكن قال الش 

افعيِّ أن  أكل ضحم اجلزور ناقٌض للوضوء. حي  يف مذهب الش   فهو مذهبي، فنقول: إن  الص 

. ، وقاهلا قبله البغوي   قاهلا الن ووي 

جٌة عىل هذا  األصل. وفيه مسائُل أخرى خمر 

.  إًذا يف قضي ة العمل يشٌء آخُر، باب الت نظري والعلم سنذكر  بعد قليل 

اج  عندك؟  إًذا يف باب اإلفتاء تفتي الن اس بام عليه العمل، ملاذا مل أقل: بالر 
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، يرتج   لزيد  ما 
، ومن سنٍّ واحد 

، ويف مدرسة  واحدة  أنا وأنت نبلس عند شيٌخ واحد 

، وهذا يفتيني ال يرتج   لعمر  
 
، كل  يوم  يف مسبد  هذا يفتني بيشء و، العوام  كل  يوم  هلم مفت 

.
 
 بيشء

ت ى  ـُمفج ت ى به عند املذاهب األربعة يقولون: الج ـُمفج ت ى به يف البلد؛ ولذلك دائاًم الج ـُمفج انظر الج

ت ى به عند أهل املدينة الفالني ة كذا. ـُمفج  به كذا، والج

اًم  ة الن اس تعلُِّمهم ما عليه الفتوى بدليلها؛ إال  أن يكون شيًئا واضًحا إًذا كنت معلِّ  لعام 

ليل.  فهذا العبة بالد 

ا ما فيه خالف فاضحمد هلل األمر سهٌل يف اجلملة، إال  إذا كان العلامء يف البلد كانوا  وأم 

أي عىل ت  فات فق علامء أهل البلد ال ذين هم أهل الر 
 
غيري الفتوى يف مسألة  فهم أهل يفتون بيشء

 العبة.

حي مل يكن الفقه إال  قلياًل: ما شم  –األمر الث اين: املرء يتعل م ليكون فقيًها، يقول قتادُة 

 رائحة الفقه من مل يعرف اخلالف.

إذا مل تعرف اخلالف ال يمكن أن تكون فقيًها، ستبدأ معرفة الفقه بناًء عىل راج   عندك، 

و، ستبد عدم الوضوح ووجود البصرية.أو عند ز  يد  أو عمر 

ل كان العلم سهاًل، قال عّل   مان األو  : العلم نقطٌة، وكث ر  اجلاهلون يف الز 

 بخوضهم.

 إذا أردت العلامء عشة، عشون، ثالثون، اآلراء مل تتباوز قول ثالثي عامل .

زم القول، ولذلك جرت عادة اآلن املذهب الواحد جتد فيه عشات األقوال، ثم  لوا

بمعنى أن يكون فقيه الن فس كام عب  ابن رشد يف –أهل العلم إذا أراد أن يكون املرء فقيًها 

وري» ، هي صنعةٌ «: الضَّ فالبد  أن يأخذ سبيل أهل العلم، وطريقهم، -أن يكون ذا صنعة فقه 
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واب يف مذهب أمحد  دون أيب يدرس مذهًبا، وال يوز المر   كائنًا من كان أن يقول: الص  

، ال يوز. افعيِّ  دون الش 
، أو مالك  ، أو مذهب أيب حنيفة  دون مالك   حنيفة 

نج آُخذ؟ خذ املذهب ال ذي هو سائٌد يف بلدك، إن كان يف بلدك مذهٌب، فإن مل  طيِّب م 

ا مذاهُب أساًسا يكن يف بلدك مذهٌب، فالبلد ال ذي جتد فيه العلامء  فتأخذ ، بعض البلدان ما فيه

د مذهٌب؛ فحينئذ  -أقلي اٌت ونحو ذلك– فال نقول: عندنا مذهٌب، ما يف مذهٌب أصاًل، ما ُيوج 

تي تيرست، ثم  بعد ذلك تنتقل  ، ورأيت الط ريقة ال  تأخذ املذهب ال ذي وجدت  العلامء فات قيت 

ليل.  به إىل املذاهب األخرى حت ى يظهر لك الد 

ب يأيت أحياًنا ولذلك املسائل  ب بعد اجلامعة–حت ى بي الط ال  نتكل م يف -وهذا الط ال 

ل كذا، ودليلهم كذا، ما رأيكم؟  فنقول: القول األو 
 مسألة 

، متاٌز  لكن رد  -هذا خرج من اجلامعة، يعني ليس مبتدًئا–]يقولون:[ واهلل قوٌل قوي 

هذا اضحديث توجيهه كذا وكذا ]فيقولون:[  عليهم فالٌن وآتيهم باسم من يبونه، وقال: إن  

حي .  واهلل القول الث اين هو الص 

وا عىل هذا الت وجيه بكذا، وقالوا: فيه روايٌة تدل  عىل  ل رد  طيِّب، أصحاب القول األو 

ء، ونكارة هذا الل فظ، إًذا سقط االستدالل.  هذا اليش 

ل.  ]قالوا:[ نعم، نرجع للقول األو 

ُ  ال ذي استطاع أن تكون له ملكٌة، وقبل إًذا يف  جِّ ، ال ذي ُير 
ات  ل ثالث مر   نتنق 

يوم  واحد 

حي . ة، واستطاع أن ينظر يف املسألة الن ظر الص   ذلك اطِّالٌع، ومعرفٌة للخالف، ولألدل 

 وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا حممَّد
 


